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HÁ 35 ANOS CONTANDO A HISTÓRIA DO SUDOESTE DO PARANÁ 

Emprega Mais Vitorino é 
lançado na noite de ontem

Na lista dos municípios do Sudoeste com até 10 mil habitantes que mais gerou postos de 
trabalho no primeiro semestre deste ano, Vitorino lança programa que tem como missão a 

conexão entre as vagas disponíveis e pessoas interessadas em ocupá-las. PÁG. 7

Escola Zilda 
Arns tem aluna 
e professora 
premiadas no 
Agrinho
A estudante pato-
branquense, Ana Luiza 
Tabaginski, e a professora 
Zilaine Naiara de Souza 
Kraine se destacaram no 
26º Concurso do Programa 
Agrinho, promovido pelo 
Sistema FAEP/SENAR-PR. 
Elas ficaram em 3º lugar 
na categoria “Desenho 
Educação Especial”, na 
qual se inscreveram 
615 trabalhos. Ambas 
receberam um smartphone, 
entregue na manhã de 
quarta-feira (24), no 
Sindicato Rural de Pato 
Branco. PÁG. 5

Estudante cega 
se destaca 
em concurso 
cultural sobre 
cooperativismo

REGIONAL

POLÍTICA

SEGURANÇA

ESPORTE

A aluna da Escola Municipal 
Castro Alves, do Município 
de São João, Maysa Stela 
Zolet, com 9 anos de 
idade, está disputando 
a fase final do concurso 
‘Cooperativismo: uma 
forma de viver’. Maysa 
está competindo com 
outros alunos do país sem 
nenhuma deficiência, com 
seu desenho em braille. PÁG. 5

Câmara fará 
audiência 
pública para 
debater usina 
de asfalto PÁG. 3

Policiais civis 
cruzam os braços 
para reivindicar 
reposição 
salarial PÁG. 14

Pato-branquense 
conquista medalha 
de ouro nas 
Paralimpíadas 
Escolares PÁG. 15

Ascom Vitorino

Paloma Stedile
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AEN
O vice-governador do Paraná, Dar-

ci Piana, se reuniu na quarta-feira (24), 
no Palácio Iguaçu, com o novo cônsul-ge-
ral do Japão em Curitiba, Keiji Hamada. Os 
assuntos tratados passaram pela parceria 
em tecnologia para a agroindústria para-
naense e o comércio entre o Paraná e o 
Japão.

O vice-governador lembrou a tradição 
japonesa na história do Estado. “Grande 
parte do crescimento do Paraná devemos 
aos japoneses. Temos grandes empresas li-
gadas ao Japão”, disse Piana. “É importan-
te buscar novos investimentos do Japão 
no Paraná, como também buscar mercado 
para os produtos do Paraná para o merca-
do japonês”.

Com a ideia de avançar com esta par-

ceria, Piana frisou o interesse na tecnolo-
gia japonesa para o biogás. “O Paraná é o 
principal produtor de frangos e o segun-
do maior de suínos. Há um potencial mui-
to grande para gerar energia, além de re-
solver um problema ambiental e evitar que 
todo esse volume de dejetos não contami-
ne o solo e água. Estamos muito preocupa-
dos com isso, e contamos com o apoio dos 
japoneses”, disse.

“Como cônsul-geral do Japão aqui em 
Curitiba, vou me esforçar ainda mais para 
aumentar ou melhorar as relações econô-
micas entre os dois países”, destacou Ha-
mada. Para ele, estar em Curitiba traz boas 
memórias. “Estou no Paraná pela segunda 
vez, porque estudei português em Curitiba, 
há muito tempo. Estou feliz em poder vol-
tar”, afirmou.

Assessoria
Durante a sessão des-

sa quarta-feira (24), da Câ-
mara Municipal de Pato 
Branco, foi realizada a en-
trega da Moção de Aplau-
so nº 13, de 2021, de au-
toria do vereador Lindomar 
Brandão (DEM), para os Mi-
litares Estaduais que rece-
beram a “Medalha Policial 
Militar de Ouro, Prata ou 
Bronze”, durante o evento 
de comemoração aos 167 
anos da Polícia Militar do 
Paraná, ocorrido em 10 de 
agosto de 2021, na sede do 
3° Batalhão de Polícia Mili-
tar - 3º BPM.

A honraria recebi-
da pelos policiais, de acor-
do com o Projeto apresen-

tado na Câmara, foi criada 
pela Lei nº 1948, de 20 de 
março de 1920, e modifi-
cada pela Lei nº 7776, de 
13 de dezembro de 1983, 
e destina-se a reconhecer 
os bons serviços prestados 
à Instituição e à comunida-
de como um todo, através 
de um serviço ativo e com 
bom comportamento.

Na ocasião, foram en-
tregues quatro medalhas 
Policial Militar de Ouro, 
aos militares estaduais que 
completaram 30 anos de 
serviço ativo; cinco meda-
lhas Policial Militar de Pra-
ta, aos militares estaduais 
que completaram 20 anos 
de serviço ativo; e vinte e 
cinco medalhas Policial Mi-

litar de Bronze, aos milita-
res estaduais que comple-
taram 10 anos de serviço 
ativo.

Pelo Projeto apresen-
tado pelo vereador Bran-
dão, “além da honradez, 
devido ao recebimento das 
referidas Medalhas, esta 
Moção tem a intenção de 
externar uma singela ho-
menagem aos policiais que 
se dedicam tão arduamen-
te à população pato-bran-
quense e da região Sudo-
este, independentemente, 
de todo o descompasso 
do Estado na efetivação 
de suas obrigações, os no-
bres militares permanecem 
firmes no cumprimento da 
missão”.

Redação com assessoria
redacao@diariodosudoeste.com.br

Foi aprovado em pri-
meira votação, na sessão or-
dinária dessa quarta-feira 
(24), da Câmara Municipal 
de Pato Branco, o Projeto 
de Resolução nº 2 de 2021, 
de autoria do vereador Lin-
domar Brandão (DEM), que 
institui o Banco de Ideias 
Legislativas.

O Banco terá a inten-
ção de oferecer ao cida-
dão a possibilidade de ca-
dastrar sugestões e ideias 
para que elas sejam utiliza-
das pelos vereadores, para 
elaborar e protocolar proje-
tos de lei ordinária, projetos 
de lei complementar, proje-
tos de emenda à Lei Orgâni-
ca, emendas, projetos de de-
creto legislativo ou projetos 
de resolução.

De acordo com o proje-
to, “o objetivo será promo-
ver a legislação participati-
va no âmbito do Município, 
aproximando o Poder Legis-
lativo da comunidade, per-
mitindo que cidadãos apre-
sentem ideias e sugestões 
de alteração na legislação 
vigente ou de criação de no-
vas leis ao Legislativo, além 
de prover discussões sobre 
o ordenamento jurídico do 
Município com a sociedade 
civil”.

O Banco de Ideias Le-
gislativas estará disponível 
no site da Câmara Municipal 
de Pato Branco e qualquer 
cidadão interessado poderá 
cadastrar sugestões, desde 
que respeitando os critérios 
estabelecidos pelo projeto.

Segunda votação
Na mesma sessão, pelo 

Projeto de Lei nº 95, de 
2021, de autoria do Execu-
tivo, foi autorizado, em se-
gunda votação, a doação de 
imóvel ao Consórcio Inter-
municipal da Rede de Ur-
gências do Sudoeste do Pa-
raná (Ciruspar). De acordo 
com o projeto, “a doação 

destina-se à edificação da 
sede do Ciruspar que, futu-
ramente, irá abrigar, além 
da sede, todas as estruturas 
vinculadas ao Samu 192, tais 
como, a Central de Regula-
ção de Urgências, garagem 
das ambulâncias, almoxarifa-
do regional e a Sede do Nú-
cleo de Educação Itinerante 
(Polo de Educação em Ur-
gências, para a região)”.

Também de autoria do 
Executivo e aprovado em se-
gunda votação, o Projeto de 
Lei nº 153, de 2021, revo-
gando a doação de imóvel à 
Antunes, Marchetti & Gava 
Ltda. ME, autorizada pela 
Lei n° 4.263, de 15 de abril 
de 2014. De acordo com o 
Projeto, a revogação se justi-
fica, pois houve descumpri-
mento da Lei, uma vez que a 
donatária não realizou a edi-
ficação do barracão indus-
trial sobre o terreno doado.

Leitos de UTI
De autoria do Executi-

vo, foi aprovado em segun-
da votação o Projeto de Lei 
nº 187, de 2021, autori-
zando a abertura de crédi-
to especial, no valor de R$ 
842.400,00. Os recursos se-
rão destinados ao pagamen-
to das ocupações dos leitos 
de UTI, do Instituto Policlí-
nica Pato Branco e Instituto 
de Saúde São Lucas de Pato 
Branco (ISSAL), referentes à 
Resolução SESA/PR nº 864, 
de 2020, a qual estabele-
ce ações para contratação 
emergencial e institui recur-
sos de custeio para oferta de 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva e de Retaguarda 
Clínica, para atendimento 
de usuários do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), com qua-
dro clínico compatível com 
a infecção por coronavírus.

No valor de R$ 240 mil, 
foi aprovado, em segunda 
votação, o Projeto de Lei nº 
193, de 2021, de autoria do 
Executivo, para abertura de 
crédito especial. O recurso é 
oriundo da Portaria GM/MS 

nº 2010, de 18 de agosto de 
2021, que credencia, “em 
caráter excepcional, estabe-
lecimentos de saúde, como 
Centros Comunitários de 
Referência, para enfrenta-
mento da covid-19 e conce-
de incentivo financeiro fede-
ral de custeio dos Centros, 
em parcela única, referente 
às competências financeiras 
de julho, agosto e setembro 
de 2021”.

De autoria do Executi-
vo, foi aprovado, em segun-
da votação, o Projeto de Lei 
nº 194, de 2021, autorizan-
do abertura de crédito espe-
cial, no valor de R$ 170 mil, 
junto à Secretaria Municipal 
de Saúde. Os recursos são 
oriundos da Resolução SESA 
nº 769, de 06 de dezembro 
de 2019, e serão utilizados 
para aquisição de uma am-
bulância de suporte básico.

Aquisição de 
veículos

Pelo Projeto de Lei nº 
183, de 2021, foi aprovado, 
em segunda votação e de 
autoria do Executivo, a auto-
rização de abertura de cré-
dito especial, no valor de R$ 
125.800,00. O valor é refe-
rente aos Convênios nº 69, 
de 2021, e nº 70, de 2021, 
celebrados entre o Estado 
do Paraná, através da Secre-
taria de Estado do Desenvol-
vimento Urbano e de Obras 
Públicas (SEDU) e o Municí-
pio de Pato Branco. Os refe-
ridos convênios têm como 
objeto a aquisição de dois 
veículos, um para a Secre-
taria Municipal de Espor-
te e Lazer e o outro para a 
Secretaria Municipal de Ad-
ministração e Finanças. De 
autoria do Executivo, tam-
bém foram aprovados, em 
segunda votação, os Proje-
tos de Lei nº 197 e nº 180, 
de 2021, ambos são refe-
rentes a devolução de valo-
res remanescente. O primei-
ro, no valor de R$ 46,25, e o 
segundo, no valor de R$ 20.

Parcerias e investimentos pautam 
encontro do vice-governador com 
cônsul-geral do Japão

 Militares estaduais recebem 
Moção de Aplauso na 
Câmara de Pato Branco

AssessoriA

A entrega da Moção de Aplauso ocorreu na sessão de quarta-feira (24)

Criação do Banco de 
Ideias Legislativas é 
aprovada em 
primeira votação

AssessoriA/CMPB

O Banco de Ideias Legislativas estará disponível no site da Câmara Municipal de Pato Branco
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Proposta alternativa
O senador Alvaro Dias defendeu o pagamento do Auxílio 

Brasil, porém por meio de uma proposta alternativa, elaborada 
pelo Podemos juntamente com economistas, que oferece fontes 
de recursos que viabilizam o benefício sem furar o teto de gastos 
ou dar calote no povo brasileiro. A proposta utiliza, por exemplo, 
recursos que eram destinados pelo governo para pagar “emen-
das de relator”, conhecidas como “orçamento secreto”.

Proposta alternativa II
Alvaro Dias destacou ainda que a desarrumação das contas 

públicas “promove o aumento do endividamento do país, e a dí-
vida pública que já cresce de forma avassaladora será incontida, 
provocando alta de taxas de juros, inflação, recessão e mais de-
semprego”. “Somos favoráveis ao Auxílio Brasil sim, permanen-
te. Mas somos contrários a furar o teto de gastos e dar calote nos 
brasileiros”, ressaltou Álvaro Dias, líder do Podemos.

coop+10
O Sistema Ocepar promove, nesta quinta-feira (25/11), o Fó-

rum de Educação Política, em conjunto com o Sistema OCB. De 
acordo com os organizadores, além de debater as perspectivas 
político-econômicas, considerando as eleições de 2022, o even-
to também marca o início das atividades do Programa de Educa-
ção Política parana.coop+10, iniciativa do Sistema Ocepar lança-
da em 2018, cujo objetivo é sensibilizar o público cooperativista 
para o exercício do voto consciente. O Fórum de Educação Polí-
tica é dirigido a diretores, executivos e agentes das cooperativas 
do Paraná. A inscrição pode ser feita no site do Sistema Ocepar.

Vice-presidência
O deputado estadual Delegado Fernando Martins (PSL) foi 

eleito 3º vice-presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legis-
lativa do Paraná. O parlamentar, que está em seu primeiro man-
dato, foi eleito com 46 votos favoráveis. “Assumo com bastante 
honra e com bastante dedicação e espero poder contribuir bas-
tante com os trabalhos da Assembleia e com o meu estado Para-
ná”, afirmou o novo 3º vice-presidente da Assembleia. A Mesa Di-
retora do atual biênio tomou posse em 1º de fevereiro deste ano. 
Devido à cassação do mandato do deputado estadual Fernando 
Francischini (PSL) e anulação de votos, outros três deputados es-
taduais também deixaram suas funções no Legislativo, entre eles 
Do Carmo, que ocupava a 2ª vice-presidência.

Contas 2020
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) marcou 

para o dia 1º de dezembro a sessão de julgamento do Parecer 
Prévio sobre as contas de 2020 do governador Ratinho Júnior. 
A sessão extraordinária será realizada por videoconferência, terá 
início às 14 horas do dia 1º, com transmissão ao vivo pelo canal 
do TCE-PR no YouTube. O relator do processo será o conselheiro 
Durval Amaral. O Parecer Prévio emitido pelo TCE-PR será enca-
minhado à Assembleia Legislativa do Paraná. A legislação deter-
mina que cabe aos deputados o julgamento das contas do chefe 
do Poder Executivo estadual.

Ciclovia
Jacarezinho terá ciclofaixa da BR-153 até o trevo de ligação 

com a PR-431. Além das melhorias na pista, será instalada ilumi-
nação e construídas duas áreas de descanso, com bancos e apare-
lhos de ATI e brinquedos infantis. Segundo o secretário municipal 
de Planejamento, José Antonio Costa, serão investidos R$ 1,5 mi-
lhão, recursos esses destinados a Jacarezinho pelos deputados fe-
derais Diego Garcia (R$ 900 mil) e Pedro Lupion (R$ 600 mil).

Modelo de concessão
A Comissão Especial de Estudos e Projetos de Transporte 

Coletivo definiu qual será a entidade técnica que irá prestar as-
sessoria na formatação do novo modelo de contratação e pres-
tação de serviços na área do transporte público coletivo em Pon-
ta Grossa. O investimento para elaborar o novo modelo é de 
R$ 2.110.500,00. A Comissão Especial de Estudos e Projetos de 
Transporte Coletivo tem trabalhado com o objetivo de avaliar e 
definir um novo modelo de contrato e serviço do transporte pú-
blico coletivo em Ponta Grossa, visto que a concessão vigente 
encerra em 2023. “Já realizamos a publicação oficial sobre defi-
nição da empresa e valor do contrato, que deve ser formalizado 
nos próximos dias”, disse o procurador municipal e presidente 
da Comissão, Márcio Rezende.

Alep
Apesar de o estado do Paraná ter 

nome e sua origem relacionada aos in-
dígenas é pouco comum ver represen-
tantes dessa população na estrutura da 
administração pública estadual.

O Projeto de Lei 665/2021, pro-
tocolado na Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep), pelo deputado Goura 
(PDT), pretende mudar essa situação. 
O texto do projeto foi elaborado a par-
tir de sugestão encaminhada por Joel 

Anastácio, Kaingang da Terra Indígena 
de Mangueirinha.

Também assinam o PL a deputa-
da Luciana Rafagnin (PT) e os deputa-
dos Ademir Bier (PSD), Anibelli Neto 
(MDB), Arilson Chiorato (PT), Profes-
sor Lemos (PT) e Tadeu Veneri (PT).

O projeto altera a Lei 14.274/2003, 
que garante 10% das vagas dos con-
cursos para afrodescendentes. Com o 
novo texto, o projeto vai garantir tam-
bém 1% das vagas dos concursos para 

os indígenas.
Segundo o PL 560/2021, quan-

do o número de vagas reservadas aos 
afrodescendentes e indígenas resultar 
em fração, será garantido em qualquer 
caso o mínimo de uma vaga para estas 
categorias.

Hoje, existem cerca 26 mil indíge-
nas vivendo no Paraná, o que repre-
senta 0,26% da população total do es-
tado, que é de 10,4 milhões, segundo 
dados do Censo 2010 do IBGE.

PL que garante cota para indígenas em concursos públicos 
é protocolado na Alep

Cristina Vargas
cristina@diariodosudoeste.com.br

O vereador Claudemir Zanco (PL) 
apresentou na sessão dessa quarta-
-feira (24) da Câmara Municipal de 
Pato Branco, o Requerimento nº 1389 
de 2021, que requer o agendamento 
de audiência pública para debater a 
criação da usina de asfalto em Pato 
Branco.

Segundo a proposição a audiência 
pública está agendada para ocorrer no 
dia 16 de fevereiro, às 19h, no plená-
rio da Casa de Leis.

Segundo o parlamentar “com esta 
audiência pública pretendemos que o 
Executivo Municipal apresente o pro-
jeto, aproveite a oportunidade para 
esclarecer dúvidas da população, li-
deranças e profissionais do setor, e re-
vele a viabilidade da usina”.

Nenhum projeto
Na sessão dessa quarta (24) o ve-

reador proponente utilizou o espaço 
do Grande Expediente para falar so-
bre o assunto. Ele frisou que não há 
nenhum projeto de lei tramitando na 
Casa que trate sobre a usina de asfalto. 
O parlamentar explicou que fez ques-
tão de dar esse esclarecimento porque 
tem muitos cidadãos que estão cobra-
do um posicionamento do Legislativo, 
porém não há projeto tramitando na 
Câmara, ficando a cargo de Executivo 

encaminhar a proposição.
O parlamentar também lembrou 

que foi aprovado na Câmara apenas 
a solicitação de aquisição de um ter-
reno para viabilizar uma pedreira que 
supostamente será utilizada para a 
usina. Ele ressaltou ainda que foram 
encaminhados diversos requerimen-
tos ao Executivo, por vários vereado-
res, solicitando informações e docu-
mentação referente ao processo de 
implantação da pedreira e instalação 
da usina de asfalto, porém nenhum 
deles, até o momento, recebeu respos-
ta do Executivo.

Viabilidade
O vereador destacou que quando 

as informações chegarem ao Legisla-
tivo,  junto com a proposição do Exe-
cutivo, os parlamentares farão a análi-
se para aprovação ou não da proposta, 
com base, entre outros fatores, na via-
bilidade técnica.

Via requerimento, o parlamentar 
também solicitou a viabilidade do co-
ordenador do Programa de Pós-gradu-
ação em Engenharia Civil, da UTFPR - 
campus Pato Branco, professor Cesar 
Augusto Medeiros Destro, realizar e 
apresentar pesquisa sobre a criação da 
usina de asfalto no município de Pato 
Branco.

De acordo com o projeto, “no in-
tuito de trazer a UTFPR - campus Pato 
Branco, através do diretor-geral do 

Câmpus Pato Branco, Gilson Ditzel 
Santos, e esta Coordenadoria, para o 
desenvolvimento e conhecimento dos 
nobres edis, solicito a viabilidade de 
uma pesquisa com informações téc-
nicas para a instalação da usina. Esta 
pesquisa irá sanar algumas dúvidas 
para esta Casa de Leis, como dados 
pertinentes a este assunto: liberações 
ambientais, quadro de pessoal para o 
empreendimento, maquinários e equi-
pamentos, capacidade e espaço físico, 
entre outros dados pertinentes a esta 
obra”.

Prazo
Durante sua fala no Grande Expe-

diente, o parlamentar ainda exibiu um 
vídeo com um trecho de uma entre-
vista concedida pelo prefeito de Pato 
Branco, Robson Cantu (PSD), a um ve-
ículo de comunicação onde frisou que 
a usina seria concluída no mês de feve-
reiro de 2022.

Contudo, pela demora em encami-
nhar os projetos à Câmara, o vereador 
descartou essa possibilidade, e ainda 
comentou que em um último contato 
com o prefeito sobre o assunto, que ele 
teria estendido o prazo para abril.

Em último caso, para dar trans-
parência e celeridade ao processo, os 
vereadores não descartam a possibili-
dade da contratação de uma empresa 
especializada para dar consultoria so-
bre a usina de asfalto.

Câmara fará audiência pública 
para debater usina de asfalto

AssessoriA/CMPB

O vereador Claudemir Zanco (PL) utilizou o Grande Expediente para falar sobre o assunto
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• Ajudante de pátio de sucata 
                 (peças automotivas)
• Almoxarife
• Assistente de vendas 
                 (peças automotivas)
• Auxiliar de estoque (PCD)
• Auxiliar de linha de produção
• Auxiliar financeiro
• Consultor de vendas
• Gerente de serviços e peças
• Marceneiro
• Recepcionista atendente
• Zeladora

Ex-governador 
afirma que 
autoexílio teve 
orientação de 
advogados e serviu 
para cuidar da sua 
vida, da minha 
família e da defesa

Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br 

Ex-governador do Para-
ná (de 2011 a 2018), Beto 
Richa (PSDB) voltou nos úl-
timos tempos a se encontrar 
com aliados.

O tucano que na déca-
da passada, chegou a ser o 
maior representante do par-
tido no estado, esteve nos 
últimos meses reunido com 
os três nomes do PSDB, — 
João Dória, governador de 
São Paulo; Eduardo Leite, 
governador do Rio Gran-
de do Sul e Arthur Virgílio, 
ex-prefeito de Manaus —, 
que disputam a prévia na-
cional para assim colocarem 
o nome da legenda nas elei-
ções presidências de 2022.

Por 3 anos Richa se 
manteve em silêncio, fru-
to dos entreves judiciais. Na 
esfera criminal, o ex-gover-
nador se tornou réu de oito 
processos, desde que deixou 
o Palácio Iguaçu, o que in-
clui as operações Rádio Pa-
trulha, Integração, Piloto e 
Quadro Negro.

Do total de ações mo-
vidas contra ele, sete foram 
encaminhadas para a Justi-
ça Eleitoral, através de de-
cisões judiciais obtidas pela 
defesa do tucano.

Afirmando gostar de 
estar no interior o estado, 
o ex-governador esteve no 
Diário do Sudoeste nessa 
quarta-feira (24), após ter 
percorrido cidades como 
Guarapuava, Laranjeiras do 
Sul e Chopinzinho. Nesta 
edição trechos da entrevis-
ta que está disponível em ví-
deo no site.

Diário do Sudoeste:  O 
Senhor passou a percorrer 
o Estado por conta das pré-
vias do partido. O senhor 
esteve Francisco Beltrão, 
quando houve o anúncio 
do apoio à candidatura de 

Eduardo Leite, para a pré-
via tucana que iniciou no 
domingo (21). 

Beto Richa: Me autoe-
xilei, depois de tudo que ar-
maram contra mim, numa 
perseguição muito sórdida, 
rasteira, violenta. Fui cui-
dar da minha vida, da mi-
nha família e da minha defe-
sa, até para esquecerem um 
pouquinho de mim e me da-
rem sossego. Adotei o silên-
cio para ter paz.

Agora resolvi anda. Nes-
te ano me deparei com as 
prévias do PSDB. Não sou 
mais presidente do PSDB, 
voto apenas como filiado, e 
nem tem peso hoje o meu 
voto nas prévias que vão es-
colher o representante do 
PSDB à presidência da Re-
pública.

Fui convidado a receber 
em Curitiba o João Dória, já 
tinha recebido o Eduardo 
Leite, e passado um mês re-
cebi o Arthur Virgílio.

Não percorri o estado fa-
zendo prévias, mas aqui em 
Beltrão [onde participou do 
encontro com lideranças a 
convite do prefeito Cleber 
Fontana] saiu uma nota oficial, 
em apoio ao Eduardo Leite. 

Foi uma coisa de mo-
mento, e muitas lideranças 
do partido optaram pelo 
João Dória. A juventude do 
PSDB desde o início já está 
com o João Dória.

Qualquer que seja o 
candidato escolhido, o PSDB 
estará bem atendido. Tere-
mos um bom representante 
para apresentar aos eleito-
res brasileiros, que estão ca-
rentes, esperando uma ter-
ceira via, que possa romper 
essa polarização de esquer-

da e direita. E esse desejo é 
crescente. (...)

Importante é que o par-
tido saia unido, que haja o 
confronto de ideias, de pro-
postas, mas no campo das 
ideias, que não vá para o 
campo pessoal. Porque é 
fundamental que passada as 
prévias, os dois derrotados 
e o vitorioso, estejam uni-
dos entorno de um mesmo 
projeto. E o PSDB passe a ter 
chance nessa disputa.

Diário: Por que após 3 
anos, o senhor rompeu o si-
lêncio que vinha mantendo?

Beto Richa: Me iso-
lei para cuidar da família e 
da minha defesa, por orien-
tação dos advogados, por-
que a perseguição era insa-
na. (...) Chegou um momento 
que eu não sabia o que fa-
zer. Me sequestraram três 
vezes da minha casa, ao ar-
repio da lei, desrespeitando 
a Constituição Federal, o ca-
pítulo que fala em presun-
ção de inocência, eles inci-
neraram. (...)

Eu peguei o ápice do 
ativismo judicial, com o ex-
cesso de poder do Minis-
tério Público. Como dizem 
alguns advogados “poder 
absoluto, significa corrup-
ção absoluta”. (...)

Objetivamente, eu co-
mecei a sair, porque os ad-
vogados me liberaram. Os 
processos estão sendo ar-
quivados, anulados, ex-
tintos. Alguns indo para a 
Justiça Eleitoral, e lá será 
devida mente esclarecido.

 
Diário: O caso Beto Ri-

cha como senhor mencio-
na, são de acusações que 
vieram a público na oca-

sião referentes a DER, na 
educação o que resultou na 
Operação Quadro Negro. O 
que o senhor atribui essas 
denúncias e a visibilidade 
que teve?

Beto Richa: Ativismo ju-
dicial. Queriam acabar com 
a classe política e tomar 
conta do poder. Tudo o que 
me acusavam no passado, 
está acontecendo agora. 

Estão entrando no po-
der, renunciando a carreira 
e entrando para disputar a 
eleição. (...)

A Quadro Negro, eu re-
cebi as denúncias, mandei 
para a Secretaria de Educa-
ção. A hora que reparamos 
que o volume de irregulari-
dades era maior do que ima-
ginávamos, tinha mais coi-
sas, nós mandamos para a 
polícia especializada. (...)

Pedágios; na campanha 
de 2010 eu falei, chega de 
enganação ao povo do Pa-
raná. Toda a eleição “o pe-
dágio baixa ou acaba”, nem 
uma coisa, nem outra. Bai-
xavam a tarifa em época de 
eleição, para ter a simpatia 
dos eleitores, passava e elei-
ção, recompunha a tarifa e 
as empresas com ações con-
tra o Estado.

Diário: A questão do 
pedágio no Paraná e mui-
to cara a população para-
naense. No dia 27, sábado, 
o contrato vigente é encer-
rado, e ficaremos um ano 
sem a cobrança nas praças, 
por conta do período elei-
toral, o que é uma determi-
nação da Agência Nacional 
do Transporte Terrestre 
(ANTT), que aponta para a 
assinatura dos novos con-
tratos somente no último 

trimestre de 2022.
Como o senhor avalia 

a questão dos pedágios no 
Paraná e o novo sistema 
apresentado?

Beto Richa: Não ava-
liei ainda qual a proposta do 
governo, se é que tem. Por-
que é lógico, todos os plane-
jamentos, todos os cuidados 
têm que ser dados, como é 
que vai ficar a manutenção 
dessas rodovias.

Ouvi alguns veículos da 
imprensa, porque não te-
nho contato nenhum com o 
atual governo, que teria um 
emergencial, para cuidar da 
manutenção das rodovias.

Imagina as rodovias 
com o fluxo de veículos, o 
fluxo pesado de caminhões. 
Se tomba um caminhão, se 
vai ter guincho, se vai ter 
atendimento, socorro médi-
co. Isso tem hoje. (...)

Sei que tinha uma pro-
posta ruim do Governo Fe-
deral, tentaram impor de 
qualquer forma, o primei-
ro responsável que reagiu a 
essa proposta, que era mui-
to ruim para o estado, foi o 
deputado [Luiz Claudio] Ro-
manelli, depois os deputa-
dos todos, até fechar 100% 
a Assembleia reagiram e co-
meçaram a fazer audiências 
públicas.

Os setores organizados, 
produtivos do Paraná, ade-
riram a essa proposta [mu-
dança do projeto inicial]. 
Começou assim a reação a 
proposta que não era boa. 
E não sei se vão manter, por 
causa da reação da socieda-
de paranaense esta propos-
ta, ou se vão voltar atrás de-
pois. Tenho minhas dúvidas.

Richa afirma estar recebendo carinho no retorno ao contato com apoiadores

Beto Richa interrompe período de 3 anos de silêncio 
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Nesta quinta-feira (25), ocorre em Pato 
Branco a primeira edição do simpósio ‘Di-
reitos Humanos das Mulheres’. O evento é 
alusivo ao Dia Internacional de Luta Contra 
a Violência à Mulher.

O simpósio, que acontecerá a tarde, a 
partir das 13h30, no Largo da Liberdade, 
está sendo organizado pela Secretaria de 
Assistência Social de Pato Branco, em parce-
ria com o Conselho Municipal de Defesa dos 

Direitos Humanos da Mulher (CMDDHM).
A intenção do evento é debater a vio-

lência de gênero com a comunidade aca-
dêmica e a sociedade em geral. Por isso, 
toda população do município é convidada 
a participar.

O simpósio é mais uma das ações vol-
tadas para o fortalecimento da rede de en-
frentamento e de atendimento às mulhe-
res vítimas de violência, que está em vias 
de elaboração de um fluxo de atendimento 
envolvendo os mais diversos atores da rede 
de proteção.

Simpósio debate os direitos humanos das mulheres em Pato Branco

Paloma Stedile
paloma@diariodosudoeste.com.br

A pato-branquense Ana Luiza Taba-
ginski tem 36 anos e é estudante da Escola 
de Educação Especial Apae Zilda Arns. Ela é 
uma das 120 ganhadoras do 26º Concurso 
do Programa Agrinho, promovido pelo Sis-
tema Faep/Senar-PR.

Moradora da comunidade de Sede Ga-
vião, Ana Luiza obteve a terceira colocação 
estadual na categoria “Desenho Educação 
Especial” e foi a única estudante do muni-
cípio [dentre todas as 11 categorias] a ser 
contemplada neste ano com a iniciativa. 

Ela — juntamente com os pais Clemen-
te e Iraci; e a sua professora de Artes, Zilaine 
Naiara de Souza Kraine — estiveram na ma-
nhã de quarta-feira (24) no Sindicato Rural 
de Pato Branco, onde receberam como pre-
miações um smartphone cada.  

O evento contou também com a pre-
sença de representantes da Secretaria de 
Estado da Agricultura e do Abastecimen-
to (Seab), do Núcleo Regional de Educa-
ção (NRE), do Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar), do Sindicato Rural 
e das secretarias municipais de Educação e 
Agricultura.

Orientação
Devido à pandemia da covid-19 e a alu-

na ter síndrome de down [além dos pais te-
rem comorbidades], Ana Luiza está estudan-
do de forma remota. Inclusive, a explicação 
sobre o tema do concurso e a orientação 
para a produção do desenho ocorreram via 
Meet e WhatsApp.

“Não consigo descrever a sensação de 
quando vimos que ficamos em terceiro lu-
gar. Mesmo com a distância, isso foi possí-
vel, devido ao foco e a dedicação que Ana 

Luiza teve. Foi bem emocionante quando 
entrei em contato para avisá-la. Porque a 
princípio ela não sabia do concurso, para 
não criar expectativa”, diz a professora.

Ana Luiza também está muito feliz com 
a classificação. Como somente voltará para 
a escola no ano que vem, ela afirmou que 
a professora colaborou muito para que pu-
desse conseguir o terceiro lugar, “passando 
um monte de vídeos para mim. E eu ia res-
pondendo. Com isso, auxiliou para que eu 
fizesse o meu desenho, que mostra sobre a 
saúde na cidade e no campo”.

Estudos
Zilaine afirma que, além do conheci-

mento e do resgate de valores proporciona-
do pelo concurso Agrinho aos estudantes, 
as premiações também são muito importan-
tes. Principalmente no caso da própria Ana 
Luiza, que até então tinha um celular antigo 

[o qual utilizava para os estudos]. 
A docente revela que a aluna precisa-

va comprar um novo, mas no momento não 
era possível. “Então irá contribuir no lazer, 
mas sobretudo nos estudos, uma vez que é 
a sua principal ferramenta hoje. É algo que 
ela conseguiu com seu esforço”, comemora. 

Concurso
O tema escolhido neste ano “Do campo 

à cidade: saúde é prioridade” buscou manter 
o foco no bem-estar da comunidade escolar, 
com assuntos relacionados à saúde física, 
mental, emocional e social, principalmente 
devido à pandemia do novo coronavírus.

De acordo com Eduardo Marcante, su-
pervisor regional do Senar, no total, a edi-
ção deste ano recebeu mais de 4,8 inscri-
ções. Só na categoria em que a Ana Luiza 
participou, foram 615 inscritos. “Ou seja, 
ela ficou entre os três melhores desenhos 

em todo o estado”, afirma, completando que 
o Sudoeste foi a região que mais se destacou 
neste ano, obtendo 12 prêmios.

O anúncio dos premiados ocorreu na 
última quinta-feira (18), durante evento on-
-line de encerramento do programa, trans-
mitido pelo Facebook, YouTube e aplicativo 
da entidade. Devido à covid-19, no evento 
houve somente a revelação dos ganhadores, 
evitando a aglomeração. “Agora estamos fa-
zendo as entregas desses prêmios nos mu-
nicípios”, conta Marcante.

Para o presidente do Sindicato Rural, 
Oradi Caldatto, “estamos muito felizes por 
Ana Luiza ter sido premiada. Ela nasceu na 
minha comunidade, Sede Gavião, e a conhe-
ço desde os seus primeiros passos. Sempre 
foi motivada pela família e todos da comu-
nidade. É uma pessoa muito prestativa, que 
participa também da liturgia da comunida-
de. Digna do nosso respeito e apoio”.

Aluna e professora da escola Zilda Arns são 
ganhadoras do Concurso Agrinho

Entrega da 
premiação, 
realizada no 
Sindicato 
Rural

Palestras
Violência contra a mulher: desafios e possibilidades   - Sônia Maria dos Santos 
Marques - professora da Unioeste e orientadora do Numape;
Violência contra mulher, expressões mínimas e máximas de desigualdade de gênero - Helen Karina 
Ilha - advogada e presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB Pato Branco;
Procuradoria da Mulher - Maria Cristina Hamera - vereadora e Procuradora da Mulher de Pato Branco

Campanha nacional
No sábado (20), o governo Federal, lançou uma nova campa-

nha, que tem como slogan “Violência contra a mulher: sua evo-
lução leva ao feminicídio. Observe os sinais. Denuncie”. A inicia-
tiva, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
(MMFDH), integra as ações dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da 
Violência contra as Mulheres.  

Além de peças publicitárias sobre o tema, a campanha eviden-
cia a importância das denúncias via o telefone 180, para a Central 
de Atendimento à Mulher, que é descrita como uma das princi-
pais ferramentas de proteção às pessoas em situação de violência.

O governo Federal também divulgou que apenas de julho do 
ano passado a novembro deste ano, o 180 recebeu mais de 97,4 
mil denúncias de violência doméstica e familiar contra a mulher. 
Outros tipos de violações passam de 24,5 mil pedidos de ajuda.
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AEN
O Paraná melhorou 

a qualidade das informa-
ções fiscais e contábeis en-
viadas ao Tesouro Nacional 
em 2020. O Estado subiu 
nove posições em relação 

ao exercício de 2019 e foi 
posicionado em 5º lugar en-
tre todos os estados brasilei-
ros no Ranking da Qualida-
de da Informação Contábil e 
Fiscal.

A edição 2021 do 

ranking, contendo as infor-
mações de 2020, foi publi-
cada nesta quarta-feira (24). 
O Estado recebeu a nota (B), 
maior ou igual a 85% e me-
nor que 95% do Indicador 
da Qualidade da Informação 

Contábil e Fiscal (ICF).
A publicação feita pela 

Secretaria do Tesouro Na-
cional foi criada para ava-
liar a consistência da in-
formação que o Tesouro 
recebe por meio do Siste-

ma de Informações Contá-
beis e Fiscais do Setor Pú-
blico Brasileiro (Siconfi) e 
disponibilizar para acesso 
público.

Baseado nos dados 
de 2020, o governo fede-
ral avaliou se o Estado lan-
ça os mesmos valores para 
o mesmo tipo de receita ou 
despesa em diferentes re-
latórios. Algumas verifica-
ções de consistência feitas 
pelo Ranking envolvem da-
dos fiscais e contábeis que 
são utilizados no cálculo da 
Capacidade de Pagamento 
(Capag).

“Essa melhora é resul-
tado de todo o esforço da 
equipe da Contabilidade Ge-
ral do Estado em dar força 
à disciplina rigorosa no con-
trole de prazos, verificações 
constantes na integridade 
dos dados, monitoramento 
constante das informações 
contábeis, bem como devi-
do à normatização contábil 
e à transparência de todo o 
Sistema Integrado de Finan-
ças Públicas (Siaf)”, afirmou 
a contadora-geral do Esta-
do, Cristiane Berriel. “Uma 
grande conquista para área 
contábil e fiscal do Paraná”.

Segundo informações 
do Tesouro Nacional, “a 
comparação de desempe-

nho dos entes entre as edi-
ções de 2020 (dados de 
2019) e 2021 (dados de 
2020) mostra que hou-
ve melhoria perceptível 
na qualidade e consistên-
cia das informações envia-
das. Os municípios aumen-
taram em 10,4% os acertos 
das informações verifica-
das entre os exercícios, en-
quanto os estados aumen-
taram em 8% o número 
de informações conside-
radas corretas segundo a          
metodologia”.

Ainda de acordo com a 
publicação, a melhoria ob-
servada entre os anos tra-
duz os esforços dos entes 
para adequar procedimen-
tos e conciliar valores 
que apresentavam incon-
sistências em exercícios             
anteriores.

O ranking da qualida-
de da informação é dividi-
do em quatro dimensões de 
avaliação (Gestão da Infor-
mação; Informações Con-
tábeis; Informações Fiscais 
e Informações Contábeis 
x Fiscais). A intenção é fo-
mentar a melhoria da qua-
lidade da informação con-
tábil e fiscal que é utilizada 
tanto pelo Tesouro Nacio-
nal quanto por diversos 
usuários.

Paraná sobe nove posições e é destaque no ranking da qualidade da 
informação contábil e fiscal

AEN
Com o fim da conces-

são das rodovias do Anel de 
Integração do Paraná, um 
novo fluxo de tráfego será 
organizado, a partir deste fi-
nal de semana, nas 27 pra-
ças de pedágios que serão 
desativadas até a implemen-
tação de um novo modelo. O 
objetivo é garantir a segu-
rança do usuário e evitar a 
formação de filas.

Ao transitar por esses 
locais, os veículos não vão 
mais passar pelas cancelas 
das pistas centrais, e sim 
pelas suas laterais — des-
viando da infraestrutura do 
pedágio em si. As pistas cen-
trais, onde ficam as cabines, 
terão o tráfego bloqueado 
em ambos os sentidos.

Para isso, será instala-
da uma nova sinalização. A 
nova canalização de tráfego 
será implantada pelas con-
cessionárias e operada pe-
las Polícia Rodoviária Fe-
deral e Polícia Rodoviária 
Estadual, articuladas pela 
Secretaria Estadual de Segu-
rança Pública. “Com isso, a 
gente pretende evitar qual-
quer tipo de acidente nas 

praças de pedágio”, expli-
ca o comandante-geral da 
PMPR, coronel Hudson Le-
ôncio Teixeira.

A mudança é válida a 
partir de sábado (27) nos 
pedágios de Jacarezinho, 
Jataizinho, Sertaneja (rela-
tivos à Econorte); Arapon-
gas, Mandaguari, Presiden-
te Castelo Branco, Floresta, 
Campo Mourão, Corbélia 
(relativos à Viapar); e São 
Miguel do Iguaçu, Céu 
Azul, Cascavel, Laranjeiras 
do Sul e Candói (relativos à 
EcoCataratas).

A partir de domingo 
(28), a nova lógica também 
será aplicada para os pedá-
gios de Prudentópolis/Reló-
gio, Irati, Porto Amazonas, 
Imbituva, Lapa (relativos à 
Caminhos do Paraná); Bal-
sa Nova, Palmeira, Caram-
beí, Jaguariaíva, Tibagi, Im-
baú, Ortigueira (relativos à 
Rodonorte); e São José dos 
Pinhais (Ecovia).

Alexandre Fernandes, 
diretor de operações do De-
partamento de Estradas de 
Rodagem do Paraná (DER/
PR), reforçou que é necessá-
ria a colaboração e atenção 

da população, sobretudo 
neste momento de transi-
ção. “Pedimos que os usuá-
rios evitem parar nas praças 
de pedágio, para não causar 
transtornos no tráfego. Es-
ses são pontos de risco po-
tencial para ocorrência de 
acidentes. Por isso, a gente 

pede cooperação da popula-
ção, respeitando os limites 
de velocidade e redobrando 
a atenção no momento da 
travessia das praças de pe-
dágio”, enfatizou.

Etapas de atuação
No momento em que a 

operação das concessioná-
rias for encerrada, haverá 
equipes da PRF nas praças 
de pedágio das rodovias fe-
derais e da PRE nas praças 
das rodovias estaduais para 
coordenar a sinalização e 
organizar a canalização do 
fluxo. Os oficiais estarão ve-

rificando os primeiros mo-
mentos do trânsito sem 
concessão.

Segundo Elton Scre-
min, chefe de operações da 
PRF no Paraná, haverá duas 
etapas de atuação do órgão 
com relação à canalização. A 
primeira, mais intensa, será 
realizada até o dia 9 de de-
zembro. “Haverá um refor-
ço variável de cerca de 50% 
do efetivo, podendo chegar 
a 100% em locais de maior 
demanda”, aponta.

A partir do dia 10, na 
segunda etapa, o reforço 
será em locais e momentos 
específicos conforme indi-
cadores de fluxo de veículos 
como de ocorrência de aci-
dentes. Também haverá um 
novo reforço no período das 
festas de fim de ano, perío-
do em que se espera um au-
mento de tráfego.

Da parte da Polícia Mili-
tar, será empregado um re-
forço operacional. “Os poli-
ciais vão reforçar a malha 
viária tanto nas rodovias es-
taduais quanto nas federais, 
em apoio à Polícia Rodovi-
ária Federal”, complementa 
coronel Hudson.

Estado e PRF organizam fluxo de veículos nas praças 
desativadas; veja como vai funcionar

Estado e PRF organizam fluxo de veículos nas praças desativadas; veja como vai funcionar

Geraldo BuBniak/aen© Geraldo BuBniak/aen
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O Município de Vitori-
no foi, entre os municípios 
com até 10 mil habitantes 
do Sudoeste, o que mais ge-
rou postos de trabalho no 
primeiro semestre de 2021. 
No total, foram criados 119 
postos, ao passo que tam-
bém há pessoas desempre-
gadas. É partindo dessa ma-
croanálise que a Prefeitura 
Municipal lançou, na noite 
de quarta-feira (24), o pro-
grama Emprega Mais Vito-
rino, cujo objetivo é fazer a 
conexão entre as vagas dis-
poníveis e pessoas interes-
sadas em ocupá-las.

Conforme o prefeito, 
Marciano Vottri, o Emprega 
Mais Vitorino surge da ne-
cessidade de mão de obra 
qualificada para atender as 
vagas que não param de ser 
abertas na cidade. “Percebe-
mos uma dificuldade muito 
grande de ter mão de obra 
disponível. Todos os estudos 
administrativos que fizemos 
comprovam que, em nossa 
cidade, temos pessoas que 
precisam ou estão disponí-
veis para o trabalho e temos 
vagas de trabalho abertas. O 
que falta é uma conexão e 
principalmente qualificar e 
capacitar grupos específicos 
para necessidades específi-
cas. Essa é uma das finalida-
des do Emprega Mais Vitori-
no”, explica.

Para isso, o programa 
vai trabalhar em parceria 
com o Sistema S e também 
com capacitações e inves-
timentos próprios. “Uma 
das prerrogativas do nos-
so plano de governo é que 
as pessoas de Vitorino te-

nham a oportunidade de 
trabalhar na nossa cidade 
para evitar deslocamento, e 
que sejam capacitadas para 
ter uma remuneração satis-
fatória para que, cada vez 
mais, as empresas privadas 
tenham em nossa cidade 
mão de obra para preen-
cher seus postos de traba-
lho e atender as suas de-
mandas”, avalia.

Os cursos serão bem 
pontuais, de acordo com 
a disponibilidade de servi-
ços locais. “Vamos procu-
rar trabalhar com especifi-
cidade naquilo que tem na 
nossa cidade ou na micror-
região para que as pessoas 
que aqui estão se capacitem 
ou se habilitem em ativida-
des bem pontuais”. O pre-
feito exemplifica citando a 
segunda maior empresa na 
cidade, que é do ramo de 
corte e costura. “É possível 
que tenhamos qualificação 
nessa atividade”, diz. Outro 
setor citado por Vottri é o 
de metalurgia, que também 

é muito forte. “Vamos en-
tender, dentro do Emprega 
Mais Vitorino, quais as pos-
sibilidades, e formar grupos 
específicos para vagas que 
sejam mais disponíveis”.

Novos postos de 
trabalho

A geração de novos pos-
tos de trabalho segue em li-
nha paralela com o novo 
programa, mas é feita pelo 
fomento da indústria e co-
mércio, que avançam em 

passos largos, conforme 
Vottri explica. “Em breve, te-
remos um novo complexo 
industrial, com empresas se 
instalando na cidade. Essas 
negociações são comerciais 
e ainda estão acontecendo, 
por isso não é possível de-
finir os nomes, mas grandes 
anúncios serão feitos em re-
lação a instalação de novas 
empresas e, consequente-
mente, novas vagas, para o 
município de Vitorino ainda 
este ano”, alerta.

O prefeito disse ainda 

que há propostas de isenção 
fiscal e tributária como um 
apoio a instalação de em-
presas no Município, assim 
como está tramitando na Câ-
mara de Vereadores um pro-
jeto que trata da criação de 
um complexo industrial com 
permutas diárias regimenta-
das por áreas industriais ao 
lado da rodovia PR-280. “É 
inegável o assédio que te-
mos de empresas de toda a 
região que querem se insta-
lar na cidade. Estamos mui-
to abertos e, naturalmente, 

isso vai acontecer”, prevê.
Na última semana, a ci-

dade recebeu uma área de 
72 mil m² que fica na BR-
158, no sentido São Lou-
renço do Oeste (SC), há 
dois quilômetros do Cen-
tro Urbano. “Ali será cria-
do outro parque industrial, 
que já possui protocolo de 
intenção de empresas que 
querem se instalar nes-
sa localidade”, diz. “Diante 
deste cenário promissor, o 
Entrega Mais Vitorino vem 
para dar um suporte dada 
a proporção que isso deve 
tomar nos próximos me-
ses”, indica.

Caged
Segundo os dados do 

Novo Cadastro Geral de Em-
pregos e Desempregados 
(Caged) divulgados pelo Mi-
nistério do Trabalho e Pre-
vidência no mês de outubro, 
Vitorino no mês de setem-
bro teve saldo positivo e 34 
contratações.

Ainda de acordo com 
os dados do Governo Fede-
ral, de janeiro a setembro 
deste ano, o saldo é de 138 
contratações. Por sua vez, 
em um ano, de outubro de 
2020 a setembro de 2021, 
o saldo é de 178.

Programa tem como finalidade a aproximação da população que busca colocação no mercado de trabalho, com as empresas

Programa Emprega Mais Vitorino é lançado 
na noite de quarta-feira

Fonte: Caged
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Assessoria
Lideranças de Palmas se inte-

graram e, a partir de um amplo de-
bate, traçaram o que o município 
precisa para alcançar um futuro 
de prosperidade e repleto de trans-
formações. O Comitê Organizador 
do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico de Palmas (Damapec) 
coordenou encontros na semana 
passada com palestra sobre ino-
vação e interação, em Pato Bran-
co, na sede do Sebrae quando as li-
deranças puderam acompanhar os 
indicadores, os resultados de en-

trevistas e participaram diretamen-
te da estruturação do Planejamen-
to Estratégico para o município.

Os trabalhos envolveram a 
apresentação das lideranças, os in-
dicadores de desenvolvimento, os 
debates em grupos de trabalho, a 
imersão e análise dos indicadores 
de desenvolvimento, as megaten-
dências e a relação com Palmas, 
o estabelecimento da visão de fu-
turo e das diretrizes estratégicas 
para o município.

Gilmar Gubert, presidente da 
Associação Comercial e Industrial 

de Palmas (Acipa) ressalta que o 
“encontro quebrou paradigmas e 
faz com que haja o entendimento 
de que a união é necessária para o 
desenvolvimento econômico e so-
cial do município. Tivemos a opor-
tunidade de debater, pensar e de-
finir rumos para Palmas, algo que 
poderá pautar as ações de nossos 
representantes políticos.” 

Para o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Feli-
pe Zanoello as ações superaram as 
expectativas. “Notamos que houve 
o engajamento da sociedade e as 

pessoas manifestaram que tem in-
teresse, sim, em ações que mudem 
o futuro do município.

Para Ivan Cesar houve o empre-
go de uma metodologia especial, es-
pecífica, que oferece condições para 
o estabelecimento de prioridades 
voltadas ao futuro do município. 

Maria Auria Muhlmann, que 
coordena as ações do Sebrae com 
o Comitê do Damapec frisa que os 
encontros demonstraram que há, 
sim, muito desejo das lideranças 
em criar novas perspectivas posi-
tivas para o futuro. “Foram encon-

tros que percebemos claramente 
a integração de propósitos e uma 
união que poderá resultar em tra-
balhos sequenciais continuados.” 

O gerente do Sebrae , César 
Giovani Colini agradece a partici-
pação das lideranças evidenciando 
que a iniciativa demandada pela 
Prefeitura não está focada numa 
gestão, mas numa proposta de 
longo prazo. “Foi uma planificação 
com prioridades das lideranças de 
fato, o que tende a ser algo alta-
mente positivo e, muito provavel-
mente, transformador.” 

Lideranças de Palmas definem estratégias de transformação municipal

Jéssica Procópio
jessica@diariodosudoeste.com.br

No Município de São João, a 
Escola Municipal Castro Alves foi 
destaque no concurso cultural ‘Co-
operativismo: uma forma de vi-
ver’, promovido pela cooperativa 
Sicoob.

Na escola, entre as três alu-
nas que venceram o concurso no 
nível municipal, encontra-se May-
sa Stela Zolet ̶ menina cega, com 
9 anos de idade ̶ que venceu a 
fase Regional e, agora, disputa a 
Nacional.

Além de Maysa, suas colegas, 
as gêmeas Carolina de Carvalho e 
Vitória de Carvalho, ambas com 
9 anos, também venceram na 
etapa municipal do concurso. As 
três estudantes frequentam o ter-
ceiro ano do Ensino Fundamental 
na escola.

A premiação pela fase muni-
cipal aconteceu na última segun-
da-feira (22),  na Escola Municipal 
Castro Alves. Cada uma das ven-
cedoras recebeu como prêmio um 
kit escolar, contendo uma mochila 
com materiais para estudos.

‘Cooperativismo: uma forma 
de viver’ é um projeto que tem por 
objetivo desenvolver, nos estudan-
tes, a cultura de cooperação, atra-
vés da reflexão e debate em sala 
de aula. A intenção é tornar os alu-
nos mais críticos, conscientes e 
responsáveis pela construção de 
um mundo melhor para se viver.

No concurso, os alunos do 3º 

ano do Ensino Fundamental com-
petiram com a produção de dese-
nhos e os do 5º ano, com produ-
ção de texto narrativo.

Concurso na escola
Na prática, de acordo com a 

professora regente do 3º da Es-
cola Municipal Castro Alves, Iale 
Rosângela do Nascimento, o con-
curso funcionava todas as sex-
tas- feiras de setembro e outubro, 
durante duas aulas, que eram se-
paradas para os alunos desenha-

rem sobre o tema.
“Cada semana íamos apri-

morando as ideias que surgiam 
e passando a limpo os desenhos, 
pensando sempre no tema funda-
mental, que é o cooperativismo, 
e nas normas exigidas, como ori-
ginalidade e criatividade, título, 
abordagem correta do tema e es-
tética”, contou.

Segundo a professora, para 
que Maysa participasse da compe-
tição, foi preciso um pouco de pes-
quisa sobre como fazer um dese-
nho em braille. “Eu pedi dicas para 
uma professora de Pato Branco, 
especializada em braille de como 
se fazia um desenho. Aprendi, ex-
pliquei à Maysa e fomos aprimo-
rando. Ao todo, foram feitas nove 
versões para chegar no desenho 
vencedor, que agora está na fase 
nacional”, relembrou, explicando 
que o trabalho da aluna cega foi 
analisada por uma comissão cega 
do concurso.

Aluna cega de São João é destaque em 
concurso cultural sobre cooperativismo
Maysa Stela Zolet tem 9 anos de idade, ficou entre as três vencedoras do concurso, na categoria ‘alunos do 3º ano do Ensino 
Fundamental’ a nível municipal, venceu o Regional e, agora, disputa o Nacional com outros alunos sem nenhuma deficiência

Desenho feito por Maysa em braille

Etapa Regional
A aluna Maysa, assim como as outras colegas, passou para 

a etapa regional do concurso ̶ que abrangeu 17.745 alunos 
de 84 municípios do Paraná, Pará, Rio Grande do Sul e São Pau-
lo ̶ e venceu. Como prêmio, levou para casa um tablet.
Nessa etapa, além da aluna, a professora Iale também foi 

premiada, com R$ 1 mil.

Nacional
Agora, a estudante está competindo com os outros ga-

nhadores das regionais. O resultado da fase final será divulga-
do em dezembro. O prêmio para o vencedor desta categoria 
é um notebook.

Além de Maysa, as gêmeas Carolina de Carvalho e Vitória de Carvalho também venceram a fase municipal do concurso

Premiação da fase municipal e regional aconteceu na última segunda-feira

FOTOS: REPRODUÇÃO WHATSAPP



Informe pubiucitário
A Associação dos Reven-

dedores de Insumos Agríco-
las do Sudoeste do Paraná 
(ARIAS) realiza, há mais de 
15 anos o Programa de Edu-
cação Ambiental (PEA) Cam-
po Limpo na rede municipal 
de ensino. 

A iniciativa consiste em 
um concurso de desenhos 
e redações, sendo que, em 
2021, participaram alunos 
do 4º e 5º anos de 13 esco-
las municipais de Pato Bran-
co e Vitorino – PR.

Idealizada pelo Instituto 
Nacional de Processamen-
to de Embalagens Vazias 
(inpEV), o programa é apli-
cado pela ARIAS, por meio 
do repasse de todo o mate-
rial didático e educativo so-
bre meio ambiente.

“Primeiro é feita uma 

palestra sobre educa-
ção ambiental aos alunos, 
para que tenham consciên-
cia de como separar o lixo. 
Nela, contamos a história da 
ARIAS e sobre como faze-
mos o recolhimento das em-
balagens vazias de agrotó-
xico — inclusive, neste ano 
até o momento foi retirado 
do meio ambiente 747.183 
Kg recolhidas do campo da 
região do Sudoeste do Pa-
raná onde é a abrangência 
da ARIAS - , que correspon-
dem a mais de 95% de todas 
as embalagens comerciali-
zadas pelas empresas em 
nossa região, que têm des-
tinação correta. Depois, com 
base nisso, os alunos usam 
a criatividade para os dese-
nhos e redações”, explica o 
tesoureiro da ARIAS, Sidney 
Ziger.

A cada ano, o progra-
ma trabalha um tema dife-
rente. Nessa edição 2021 foi 
“Vivendo num planeta mais 
sustentável com a economia 
circular”. Para que as crian-
ças tivessem também emba-
samento para produzir seus 
trabalhos, as professoras rece-
beram materiais de kits edu-
cativos para utilizar em sala 
de aula, com vários assuntos 
relacionados à economia cir-
cular e ao meio ambiente.

Conforme Raquel Fer-
reira Supervisora da Cen-
tral e, coordenadora do pro-
jeto de educação ambiental, 
o meio ambiente precisa de 
cuidados, dentro do siste-
ma campo limpo, após des-
tinadas as embalagens de 
defensivos agrícolas, fazen-
do a tríplice lavagem, con-
seguimos fazer a destina-

ção correta, as embalagens 
são reaproveitas em outros 
artefatos, já as contamina-
das são incineradas. Des-
ta maneira estamos pre-
servando o meio ambiente 
mais sustentável.

Participantes
Nesse ano, foram rece-

bidos 280 redações e 310 
desenhos das escolas. Eles 
foram escolhidos por uma 
comissão da diretoria da 
ARIAS, sendo que os três 
que se sobressaíram em 
cada categoria receberam 
premiações, que consisti-
ram em mochilas persona-
lizadas, troféus, medalhas e 
vales-compra para materiais 
escolares.

Letícia Lora Comelli, 
aluna do 4º ano do Ensino 
Fundamental da Escola Ru-

ral Municipal Cachoeirinha, 
em Pato Branco, foi a pri-
meira colocada na categoria 
“Desenho”.

De acordo com a sua 
professora, Tatiane Cassama-
reke, a instituição participa 
há vários anos desse concur-
so, e já alcançou outras pre-
miações. “Este ano foi mais 
um deles que, com muito or-
gulho, nossa aluna Letícia 
conquistou o primeiro lugar”.

A docente declara que 
esse trabalho da ARIAS é de 
grande importância, pois, 
como escola do campo, 
“acreditamos ser uma va-
lorização. A ARIAS tem um 
papel fundamental na so-
ciedade, recolhendo as em-
balagens de agrotóxicos e 
destinando-as corretamen-
te. Se não fosse por eles, es-
tas seriam depositadas em 

locais inadequados”, diz.
Ela completa: “Desta 

forma, colocando para as 
crianças essa visão de uma 
economia circular, temos a 
possibilidade de um mundo 
bem mais sustentável, num 
futuro breve. Todos quere-
mos um meio ambiente lim-
po e saudável para viver. 
Agradecemos imensamente 
à ARIAS pela oportunidade”.

Para o presidente da 
ARIAS, Elias Benato, o obje-
tivo é justamente esse: edu-
cação ambiental. “É onde o 
aluno vai conversar com o 
seu pai e a sua mãe, apre-
sentando a importância da 
reciclagem, bem como a ne-
cessidade da devolução das 
embalagens vazias”, declara, 
destacando o apoio do inpEV, 
assim como dos professores 
e dos diretores no projeto.

ARIAS faz entrega de prêmios no 
Dia Nacional do Campo Limpo

Heloisa da Costa Mamedes: Escola Municipal Vila Verde Leticia Lora Comelli: Escola Rural Municipal Cachoeirinha

Maria Eduarda Santos: Escola Municipal São Luís Sabrina Sotile: Escola Municipal Menino Jesus, Vitorino - PR

Gabriel Silva 
Tresoldi: Escola 

Municipal Alezio 
Gervasio Fin

Luana Dariva: 
Escola Municipal 

Vila Isabel
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Indicadores Econômicos: elaboração da agência
Dossiê:Dinheiro. Fone: (41) 99632-7866

Índices em % mai jun jul ago set out ano 12m 

INPC (IBGE) 0.96 0,60 1,02 0,88 1,20 1,16 8,45 11,08

IPCA (IBGE) 0.83 0,53 0,96 0,87 1,16 1,25 8,24 10,67

IPCA-15 (IBGE) 0,44 0,83 0,72 0,89 1,14 1,20 8,30 10,34

IPC (FIPE) 0,41 0,81 1,02 1,44 1,13 1,00 8,32 10,30

IGP-M (FGV) 4,10 0,60 0,78 0,66 -0,64 0,64 16,74 21,73

IGP-DI (FGV) 3,40 0,11 1,45 -0,14 -0,55 1,60 16,96 20,95

IPA-DI (FGV) 4,20 -0,26 1,65 -0,42 -1,17 1,90 20,19 25,01

IPC-DI (FGV) 0,81 0,64 0,92 0,71 1,43 0,77 7,56 9,73

INCC-DI (FGV) 2,22 2,16 0,85 0,46 0,51 0,86 12,70 14,94

set out nov
TJLP (%) 4,88 5,32 5,32
Sal. mínimo 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FGTS (%) 0,2466 0,2466 0,2466
UPC 23,54 23,54 23,54
TAXA SELIC ANUAL: 7,75%

Facultativo
Contribui com 20% sobre qquer valor entre R$ 1.100,00 (R$
220,00) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71), por carnê .

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.100,00 (sal. mínimo) 7,5%
Taxa entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48 9%
Taxa entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22 12%
Taxa entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: é preciso calcular o valor da taxa
para cada intervalo de salário, e depois somar os va lores obti-
dos. 

EMPREGADOR  Pessoas físicas e empresas não optantes do
Simples pagam uma taxa de 12%

BASE (R$) Alíquota Parc. a
% deduzir

Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36

Deduções: a) Assalariados: 1-R$ 189,59 por dependente;
2 - pensão alimentícia; 3 - contribuição à Prev. Social; 4 - R$
1.903,98 por aposentado a partir de 65 anos; 5 - contri bui ções
à previdência privada e aos Fapi pagas pelo contribuinte; b)
Carne Leão: itens de 1 a 3 mais as despesas escrituradas no
livro-caixa.

Período POUP POUP TR
ANTIGA NOVA

1/10 a 1/11 0,5000 0,3575 0,0000
2/10 a 2/11 0,5000 0,3575 0,0000
3/10 a 3/11 0,5000 0,3575 0,0000
4/10 a 4/11 0,5000 0,3575 0,0000
5/10 a 5/11 0,5000 0,3575 0,0000
6/10 a 6/11 0,5000 0,3575 0,0000
7/10 a 7/11 0,5000 0,3575 0,0000
8/10 a 8/11 0,5000 0,3575 0,0000
9/10 a 9/11 0,5000 0,3575 0,0000
10/10 a 10/11 0,5000 0,3575 0,0000
11/10 a 11/11 0,5000 0,3575 0,0000
12/10 a 12/11 0,5000 0,3575 0,0000
13/10 a 13/11 0,5000 0,3575 0,0000
14/10 a 14/11 0,5000 0,3575 0,0000
15/10 a 15/11 0,5000 0,3575 0,0000
16/10 a 16/11 0,5000 0,3575 0,0000
17/10 a 17/11 0,5000 0,3575 0,0000
18/10 a 18/11 0,5000 0,3575 0,0000
19/10 a 19/11 0,5000 0,3575 0,0000
20/10 a 20/11 0,5000 0,3575 0,0000
21/10 a 21/11 0,5000 0,3575 0,0000
22/10 a 22/11 0,5000 0,3575 0,0000
23/10 a 23/11 0,5000 0,3575 0,0000
24/10 a 24/11 0,5000 0,3575 0,0000
25/10 a 25/11 0,5000 0,3575 0,0000
26/10 a 26/11 0,5000 0,3575 0,0000
27/10 a 27/11 0,5000 0,3575 0,0000
28/10 a 28/11 0,5000 0,4412 0,0000
1/11 a 1/12 0,5000 0,4412 0,0000
2/11 a 2/12 0,5000 0,4412 0,0000
3/11 a 3/12 0,5000 0,4412 0,0000

TR MÊS % ano 12 m

Outubro/21 0,00 0,00 0,00
Novembro/21 0,00 0,00 0,00

Fonte: Sinduscon/PR e Sinduscons regionais - R8N
R$/m2 SET OUT %m %ano %12m

Paraná 1.978,27 1.987,39 0,46 15,55 18,39
Norte 2.110,26 2.097,17 -0,62 18,98 22,69
Noroeste 1.908,52 1.932,09 1,23 22,07 28,88
Oeste 2.020,24 2.027,94 0,38 15,31 18,18

SOJA - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Paranaguá 169,00 3,7% -1,7%
Ponta Grossa 167,00 3,1% -1,8%
Maringá 168,00 3,7% -1,8%
Cascavel 168,00 3,1% -2,3%
Sudoeste 169,00 3,7% -2,6%
Guarapuava 168,00 3,7% -2,3%

MILHO - saca 60kg
Paranaguá 88,00 1,1% 0,0%
Sudoeste 87,00 2,4% -6,5%
Cascavel 87,00 2,4% -7,4%
Maringá 86,00 2,4% -4,4%
Ponta Grossa 87,00 1,2% -5,4%
Guarapuava 87,00 2,4% -5,4%

TRIGO - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Curitiba 96,00 0,0% -3,0%
Ponta Grossa 95,00 0,0% -2,1%
Maringá 93,00 0,0% -1,1%
Cascavel 93,00 0,0% -1,1%

SALÁRIO FAMÍLIA 2021
- 
Salários até R$ 1.503,25  51,27  

Venc.: empresas 19/11, pes.físicas 16/11, emp. do més ticos 05/11. Atraso gera multa 4% a 100%+juros.

Empresário/empregador

Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$ 1.100,00
(R$ 121,00) e  R$ 6.433,57 (R$ 707,69), através de GPS

Autônomo
1) Quem só recebe de pessoas físicas: recolhe por carnê 20%
sobre os limites de R$ 1.100,00 (R$ 220,00) a R$ 6.433,57 (R$
1.286,71). 

2) Quem só recebe de pessoas jurídicas: a empresa recolhe
11%  sobre o máximo de R$ 6.433,57 (R$ 707,69) e desconta
do autônomo
3) Quem recebe de jurídicas e físicas: des conto de 11% sobre
as jurídicas, até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se não atingir este
teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a dife rença até R$
6.433,57.

4) Aut. especial: sobre R$ 1.100,00, recolhe 5% (donas de casa,
Lei 12.470/2011) ou 11% (demais especiais), mas a aposenta-
doria é por idade..

SOJA - US$cents por bushel  (27,216 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

jan/22 1.266,50 -6,50 -0,8% 2,9%
mar/22 1.277,25 -7,25 -0,9% 3,0%

MILHO - US$cents por bushel  (25,4 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 579,75 -0,75 0,8% 7,8%
mar/22 585,50 -2,75 0,7% 7,1%

FARELO - US$ por tonelada curta (907,2kg)

dez/21 357,60 -4,60 -4,6% 9,2%
jan/22 350,90 -5,20 -4,8% 7,8%

TRIGO - US$cents por bushel  (25,4 kg)

dez/21 836,75 -19,25 1,8% 10,7%
mar/22 850,25 -17,25 2,1% 10,8%

Ações % R$

Petrobras PN +2,01% 28,36 
Vale ON +2,23% 70,92 
ItauUnibanco PN +2,67% 23,04 
Bradesco PN +2,58% 21,10 
Magazine Luiza ON +2,33% 8,80 
Locaweb ON +5,30% 13,91 
Banco Pan PN +5,28% 11,37 
Lojas Americanas PN +3,84% 5,68

INDICE BOVESPA 

Alta: 0,83% 104.514 pontos

Volume negociado: R$ 26,80 bilhões

*Diferença sobre dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 na soja, milho e trigo e US$ 1,00 no farelo

IR 2021 - A sétima parcela do Imposto de Renda 2021
(base 2020) vence em 30/11, com a incidência de taxas de
juros Selic de 3,03%.

MÊS TAXA SELIC
Ago/21 0,43%
Set/21 0,44%

MÊS TAXA SELIC
Out/21 0,49%
*Nov/21 1,00%

*No mês corrente a Selic é sempre 1,00%

CÂMBIO 24/11/21

Indicadores Econômicos Mercado Agropecuário
BOVESPA 24/11/21

IR

POUPANÇA, TR

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

LOTES - ATACADO 24/11/21

Soja, milho e trigo: fonte Dossiê:Dinheiro; Cepea/Esalq: mais informações em www.cepea.esalq.usp.br

PREVIDÊNCIA COMPETÊNCIA OUTUBRO

SELIC/IR

REAJUSTE ALUGUÉIS

SAL. MÍNIMO - PARANÁ

OUTROS INDICADORES
Índice set out nov
INPC (IBGE) 1,1042 1,1078 1,1108
IPCA (IBGE) 1,0968 1,1025 1,1067
IGP-M (FGV) 1,3112 1,2486 1,2173
IGP-DI (FGV) 1,2821 1,2864 1,2095
* Correção anual. Multiplique  valor pelo fator acima

CUB PARANÁ

POUP. ANTIGA % ano 12 m

Outubro/21 0,5000 5,11 6,17
Novembro/21 0,5000 5,64 6,17

NOVA POUPANÇA % ano 12 m

Outubro/21 0,3575 2,03 2,27
Novembro/21 0,4412 2,48 2,60

Produto unidade média var. var. var. F Belt. Pato B.
PR - R$ diária 7 dias 30 dias R$ R$

SOJA saca 60 kg 159,44 0,7% 3,9% -2,0% 161,00 160,50 

MILHO saca 60 kg 78,25 1,3% 2,4% -5,1% 81,00 80,00 

TRIGO saca 60 kg 88,59 0,2% 0,2% 0,2% 88,00 88,00 

FEIJÃO CAR. saca 60 kg 251,59 0,0% -0,6% -1,0% - 230,00 

FEIJÃO PRETO saca 60 kg 229,46 0,0% 0,6% 0,5% - 230,00 

BOI GORDO arroba, em pé 304,60 2,2% 6,2% 7,2% 290,00 288,00 

SUÍNO kg, vivo 6,61 5,1% 10,0% 2,5% 5,80 5,50 

ERVA MATE arroba 23,39 -0,8% -0,6% -4,1% - 19,50 

PREÇO AO PRODUTOR 24/11/21

MERCADO FUTURO

INDICADORES CEPEA/ESALQ
PRODUTO 24/11 DIA MÊS
Bezerro (1) 2.834,85 0,84% 2,41%
Boi gordo (2) 316,65 -0,08% 23,16%
Café (3) 1.456,43 1,45% 15,93%
Algodão (4) 620,54 -0,28% 4,33%
1- preço médio no MS, unidade de 8 a 12 meses; 2 -média à vis ta
da arroba no Estado de SP; 3 - valor à vista saca 60kg posto SP
Capital, arábica, bica corrida, tipo 6; 4 - em pluma, cent/R$ por libra
peso (453 gr), posto SP Capital.

BOLSA DE CHICAGO (CBOT) 24/11/21

BOLSA DE NOVA YORK  (NYBOT) 24/11/21
CAFÉ - US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 246,30 3,75 5,9% 23,2%
mar/22 245,40 3,35 4,5% 21,1%

BOLSA DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO  (BM&F) 29/08/17

*Diferença s/ dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 no café e algodão. 

102.948 102.426 103.035 102.122 103.653 104.514

SOJA Fin. Cross Listing - US$ saca 60 kg
Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. MÊS

nov/17 20,66 -0,09 0,0% -7,5%
mai/18 21,25 -0,07 0,2% -6,2%

MILHO - R$/saca 60 kg 
Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. MÊS
set/17 27,29 0,02 -2,4% 4,5%
nov/17 28,91 0,09 -0,7% 2,9%

BOI GORDO - R$/arroba  

ago/17 141,88 1,62 2,3% 8,5%
set/17 142,98 0,89 2,8% 7,8%

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica)

set/17 151,25 -3,45 -0,2% -8,2%
dez/17 156,90 -2,20 0,3% -7,8%

17/11 18/11 19/11 22/11 23/11 24/11

Fonte: Sima/Deral/Seab. Os preços nas praças referem-se aos valores “mais comuns” apurados
OURO - BM&F var. dia

24/11 R$ 316,20 /grama -0,72%

DÓLAR COMERCIAL
Baixa: 0,25% Var. novembro: -0,90%

Compra R$ 5,594
Venda R$ 5,595

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Baixa: 0,76% Var. novembro: -0,71%

Compra R$ 5,6021
Venda R$ 5,6027

DÓLAR PARALELO
Estável Var. novembro: -0,85%

Compra R$ 5,46
Venda R$ 5,86

DÓLAR TURISMO
Estável Var. novembro: -0,85%

Compra R$ 5,46
Venda R$ 5,84

EURO
Baixa: 1,36% Var. novembro: -3,77%

Compra R$ 6,2710
Venda R$ 6,2739

EURO TURISMO
Estável Var. novembro: -2,64%

Compra R$ 6,03
Venda R$ 6,64  

OUTRAS MOEDAS X REAL
Iene R$ 0,0485
Libra esterlina R$ 7,47
Peso argentino R$ 0,056

US$ 1 É IGUAL A:
Iene 115,45
Libra esterlina 0,75
Euro 0,89

Grupo 1 R$ 1.467,40 
Trab.s na agricultura.

Grupo 2 R$ 1.524,60 
Serviços administrati vos,
domésticos e ge  rais, ven -
dedores e trab. de reparação.

Grupo 3 R$ 1.577,40 
Trab. produção de bens e
serviços industriais
Grupo 4 R$ 1.696,20 
Técnicos nível médio.

*Valores válidos de 01/01/21
a 31/12/21

Poupança antiga: depósitos até 03/05/12
Nova poupança: dep. a partir de 04/05/12

ALGODÃO - US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 120,38 0,02 0,6% 11,2%
mar/22 115,78 0,12 -1,0% 9,0%

BOLSAS NO MUNDO %
Dow Jones 35.804,38 -0,03
Londres 7.286,32 +0,27
Frankfurt  15.878,39 -0,37
Tóquio 29.302,66 -1,58
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Agência Brasil
 O cenário da economia no ter-

ceiro trimestre do ano é de reto-
mada da atividade em todas as 
regiões do país, de forma menos 
intensa e concentrada no setor de 
serviços, segundo análise do Bo-
letim Regional, divulgado ontem 
(24) pelo Banco Central. O bole-
tim, que apresenta as condiç õ es 
da economia nas cinco regiõ es do 

país, diz que esse comportamento 
da economia tende a favorecer as 
economias do Nordeste e Sudeste.

A Região Sul assinalou 
desaceleraç ã o do processo de 
crescimento, com indicadores da 
produç ã o industrial e do comé rcio 
abaixo do esperado. Com isso, o 
índice de atividade econômica no 
terceiro trimestre recuou 0,7%, 
apó s quatro intervalos consecu-

tivos de alta. O setor industrial 
foi o quem mais contribuiu para 
a retração da atividade econômi-
ca, em razão de problemas com a 
normalizaç ã o da cadeia de supri-
mentos, além dos estoques reduzi-
dos e custos elevados.

O resultado do terceiro tri-
mestre confirmou a recuperaç ã o 
do setor de serviç os, que expandiu 
pelo quinto perí odo em sequê ncia, 

mitigando a retraç ã o da ativida-
de econô mica. Todos os segmen-
tos registraram alta, sobretudo os 
destinados à s famí lias e os que en-
volvem contato pessoal. A avalia-
ção é de que a trajetó ria deve per-
sistir no final de ano.

Segundo o boletim, a ativida-
de econô mica do Sul tem evoluí do 
de forma assimé trica ao longo do 
ano, com destaques positivos para 

a indú stria e produç ã o agrí cola 
no primeiro trimestre e para o 
comé rcio e a construç ã o civil no 
segundo. A avaliação é de que “a 
normalizaç ã o da cadeia de supri-
mentos industriais, incluí dos se-
micondutores para o setor au-
tomotivo e insumos agrí colas, 
especialmente defensivos, é  essen-
cial para garantir dinamismo adi-
cional à  economia do Sul.”

AEN
O Departamento de Estradas 

de Rodagem do Paraná (DER/PR) 
vai reduzir o preço das passagens 
de transporte intermunicipal de 
passageiros de todas as linhas que 
cruzam praças de pedágio, com o 
término dos contratos de concessão 
nesta sexta-feira (26) e sábado (27).

No caso das linhas rodoviárias 
padrão, o valor não está embutido 
na tarifa básica cobrada, bastando 
as empresas deixarem de cobrar o 
valor do pedágio no ato da venda 
da passagem.

No caso das linhas intermu-
nicipais metropolitanas do Inte-
rior do Estado, o valor do pedágio 
é calculado em função do número 
de eixos do veículo e de passagei-
ros transportados, estando incluso 
no valor da tarifa básica. O DER/
PR está encaminhando às empre-
sas as novas tabelas com os preços 
das passagens, descontado os cus-
tos com pedágios.

O valor reduzido começa a ser 
cobrado após as 23h59m do dia 26 
de novembro de 2021 no caso das 
linhas que cruzam as praças de pe-

dágio da Econorte, Viapar e EcoCa-
taratas, e após as 23h59m do dia 
27 para as linhas que cruzam as 
praças de pedágio da Caminhos do 
Paraná, Rodonorte e Ecovia.

Todas as empresas transpor-
tadoras de passageiros que atuam 
em linhas intermunicipais do Pa-
raná foram oficiadas nesta terça-
-feira (23) quanto à medida.

Alterações no preço de pas-
sagens devido aos pedágios são 
atividades de praxe da Coordena-
doria de Transporte Rodoviário 
Comercial do DER/PR, que sem-

pre disponibiliza tabelas atualiza-
das e informa as empresas quan-
to a qualquer alteração nas tarifas 
e as datas em que estas devem ser 
praticadas.

Em anos anteriores as altera-
ções eram realizadas após o au-
mento do valor dos pedágios, e, 
agora, pela primeira vez, as passa-
gens terão o preço reduzido devi-
do ao fim da cobrança nas praças.

Fiscalização
O DER/PR é o órgão públi-

co estadual responsável pela or-

ganização, administração e fisca-
lização do sistema de transportes 
comerciais intermunicipal de pas-
sageiros do Paraná, que atualmen-
te conta com mais de 400 linhas 
em atividade.

Fiscais do órgão atuam na ve-
rificação de veículos e venda de 
passagens em todas as regiões do 
Estado, garantindo o cumprimen-
to da legislação vigente e das obri-
gações contratuais das empre-
sas, aplicando as sanções cabíveis 
sempre que qualquer irregularida-
de é verificada.

BC: cenário econômico é de retomada nas cinco regiões do país

Passagens de transporte intermunicipal terão preço 
reduzido com fim dos pedágios
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Agência Brasil
As doenças relaciona-

das ao Saneamento Ambien-
tal Inadequado (DRSAI) cau-
saram cerca de 0,9% dos 
óbitos ocorridos no Bra-
sil entre 2008 e 2019. En-
tre as mortes ocorridas ape-
nas por doenças infecciosas 
e parasitárias no Brasil, as 
DRSAI representam 21,7% 
dos óbitos no período.

As regiões Centro-Oeste 
(42,9%) e Nordeste (27,1%) 
são as que registraram os 
maiores percentuais. Os da-
dos estão incluídos na ter-
ceira edição do Atlas de 
Saneamento: Abastecimen-
to de Água e Esgotamen-
to Sanitário, lançada ontem 
(24) pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE).

De acordo com o órgão, 
os números “dimensionam 
os impactos de um sanea-
mento ambiental desigual e 
ainda não universalizado no 
país”.

De 2008 a 2019, fo-
ram notificados no Brasil 
11.881.430 casos de DRSAI, 

com 4.877.618 internações 
no Sistema Único de Saú-
de (SUS). As principais cau-
sas de morte, foram Doença 
de Chagas, diarreia e disen-
teria, que corresponderam a 
quase 81,5% dos óbitos no 
período.

A terceira causa de 
óbitos nas regiões Sudes-
te e Centro-Oeste foram 
por dengue, zika e chikun-
gunya. Já na região Norte, 
as leishmanioses foram as 
principais causas. No Nor-
deste a principal causa foi a 
esquistossomose e no Sul, a 
leptospirose.

Para a geógrafa do 
IBGE, Daiane Ciriáco a expli-
cação está na falta de trata-
mento de esgoto. “Esgoto a 
céu aberto colabora na pro-
liferação dessas doenças, 
daí a correlação direta entre 
as enfermidades e o sanea-
mento precário”, disse.

O Atlas faz uma análi-
se territorial dos dados da 
Pesquisa Nacional de Sanea-
mento Básico 2017 (PNSB), 
além de outras fontes do 
IBGE e de outras institui-

ções. Segundo o IBGE, isso 
permite estabelecer “uma 
visão articulada das diferen-
ças regionais existentes na-
quele ano no que se refere 
à distribuição, abrangência 
e qualidade desses serviços 
de saneamento presentes 
nos municípios brasileiros”.

Esgotamento 
sanitário

Essa edição apontou 
que mesmo com as diferen-
ças regionais relevantes nos 
serviços municipais de es-
gotamento sanitário e de 
abastecimento de água, en-
tre 2008 e 2017, houve um 
avanço no número de cida-
des cobertas por esses ser-
viços em todas as regiões do 
país.

O IBGE destacou que 
a diferença entre a quase 
universalização do serviço 
de abastecimento de água 
por rede geral em contras-
te com o déficit ainda per-
sistente na coleta de es-
goto é uma característica 
da distribuição dos ser-

viços de saneamento de 
água e esgoto por municí-
pios. “Enquanto 99,6% dos 
municípios tinham abaste-
cimento de água por rede 
geral, apenas 60,3% faziam 
coleta de esgoto em 2017”, 
apontou.

Na avaliação do IBGE, a 
reduzida abrangência da co-
leta de esgoto é o que de-
termina o principal tipo de 

poluição ou contaminação 
identificada na captação de 
água doce, exatamente por 
esgoto sanitário. A falta de 
investimento no setor de sa-
neamento básico é uma das 
causas e compromete a qua-
lidade da água distribuída e 
a eficiência da rede de dis-
tribuição, com prejuízos ao 
meio ambiente e à saúde 
pública.

A maior abrangência do 
serviço de esgotamento sa-
nitário por rede coletora em 
2017 ficou com o Sudeste. 
Naquele ano 3,5% dos mu-
nicípios não tinham acesso 
à coleta de esgoto. No en-
tanto, no Norte (83,8%) e no 
Centro-Oeste (57,0%) esta-
vam as maiores proporções 
de municípios sem rede co-
letora de esgoto.

Falta de saneamento provocou 0,9% das mortes no país em uma década

AEN
Com atuação preven-

tiva, investigação e plane-
jamento executado pelas 
forças policiais, o número 
de mortes violentas inten-
cionais (MVI) reduziu em 
12,82% nos nove primeiros 
meses de 2021 no Paraná, 
em comparação com janeiro 
a setembro do ano anterior. 
O destaque é que em 174 
municípios (43% do Estado) 
não houve ocorrências des-
te tipo de crime neste ano. 
Em 2020, neste período, fo-
ram 154 cidades sem mor-
tes violentas.

Os dados foram divul-
gados pela Secretaria da 
Segurança Pública do Para-
ná nessa quarta-feira (24). 
O levantamento aponta 
que o número de casos re-
gistrados de janeiro a se-
tembro caiu de 1.651 no 
ano passado para 1.466 no 
mesmo período deste ano 
– 187 mortes a menos. O 
indicador Mortes Violen-
tas Intencionais é compos-
to por crimes de homicídio 
doloso, latrocínio, lesões 
corporais seguida de mor-
te e     feminicídios.

A redução destes cri-
mes indica o acerto das es-
tratégias adotadas pelas po-
lícias. “A redução se deve ao 
trabalho das forças de se-
gurança, por meio de uma 
estratégica específica, com 

ação direta e de inteligên-
cia policial contra o tráfico 
de drogas, principalmente, 
pois combatendo este cri-
me, combate-se também o 
homicídio”, afirmou o secre-
tário da Segurança Pública, 
Romulo Marinho Soares.

Os quatro crimes ana-
lisados apresentaram redu-
ção no Estado no compara-
tivo dos períodos de 2020 
e 2021. No caso de homi-

cídios dolosos, queda foi 
de 11,59% (de 1.511 para 
1.354). Houve redução de 
29,03% nos casos de lesão 
corporal seguida de morte 
(de 40 para 31), de 10,09% 
em feminicídio (de 55 para 
49) e de 28,88% em roubo 
seguido de morte (latrocí-
nio), de 45 para 32.

O balanço da Secretaria 
da Segurança aponta, ain-
da, que o mês de junho foi 

o que teve o menor núme-
ro de mortes violentas in-
tencionais, com 130 ocor-
rências, seguido de agosto 
(135) e maio (159).

O reforço de operações, 
intensificação de policia-
mento preventivo e ações 
de inteligência ajudaram no 
combate à violência. “Tive-
mos uma polícia mais pre-
sente e ações investigativas 
mais eficientes”, disse o se-

cretário Marinho Soares.

Mapa do crime
Para o comandante-geral 

da Polícia Militar do Paraná, 
coronel Hudson Leôncio Tei-
xeira, o trabalho e as estraté-
gias adotadas pela corporação 
contribuíram para a redu-
ção de mortes violentas in-
tencionais. Houve maior pre-
sença ostensiva nas ruas e a 
atuação dos efetivos especia-

lizados e regulares, que não 
parou durante todo o período.

“Atuamos dentro do que 
o mapa do crime do Para-
ná nos demonstra, tanto na 
parte criminal quanto na 
questão de trânsito, de for-
ma pontual, diuturnamente, 
e nas regiões onde há maior 
necessidade de aplicação 
do policiamento preventivo, 
justamente para que os nú-
meros continuem caindo e, 
assim, passamos dar mais se-
gurança à população”, disse.

Segundo o delegado-ge-
ral da Polícia Civil do Para-
ná, Silvio Jacob Rockembach, 
a Polícia Civil do Paraná está 
atuando em ações cirúrgicas 
e em áreas de interesse ope-
racional, que são mapeadas 
através da atividade de inte-
ligência, o que proporciona 
uma atuação conjunta das for-
ças policiais naqueles aspec-
tos que têm uma relação di-
reta com as mortes violentas.

“Estamos atacando o 
crime em vários pontos es-
pecíficos, onde existe con-
centração de homicídios, 
principalmente vinculados 
ao tráfico de drogas. O que 
está sendo realizado é um 
trabalho muito forte de in-
teligência e, através dele, 
orientamos toda a nossa ati-
vidade operacional, o que 
tem levado ao aumento sig-
nificativo do índice de solu-
ção de homicídios”, explicou.

Número de mortes violentas cai 12,82% na 
comparação com 2020 no Paraná

SeSp

Balanço é de janeiro a setembro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado



Pessoas amigas e conhecidas pode-
rão auxiliá-lo neste dia. A infl uência 
astral é a melhor para fazer novas 
amizades, contatos públicos, pois 
estará com ânimo para falar e in-
fl uenciar favoravelmente os outros.

Muito bom dia para tratar de as-
suntos e negócios relacionados 
com escritos. Lucros pelo esfor-
ço profi ssional e êxito social tam-
bém se apresentarão. Dê valor ao 
seu trabalho.

Período promissor. Seja otimista 
e aproveite as chances que surgi-
rão agora. Pleno êxito público. Bom 
para os jogos, sorteios e loterias. 
Procure tirar o máximo proveito da-
quilo que as pessoas amigas pos-
sam lhe passar.

Procure não criar nenhum obstá-
culo no que se refi ra ao amor. Pro-
cure ser otimista e os resultados 
serão satisfatórios ao fi nal deste 
dia. Hoje, o período será bastante 
favorável para se relacionar com 
seu par amoroso.

Evite, neste dia, questões com vizi-
nhos e a pressa. Os amigos leais o 
ajudarão em qualquer difi culdade 
e conseguirá realizar boa parte de 
seus anseios e desejos. 

Dia dos mais propícios para as re-
lações sociais e pessoais. Os assun-
tos fi nanceiros, porém, deverão 
ser tratados amanhã, quando suas 
possibilidades de sucesso serão 
maiores. Bom para viagens.

CÂNCER 21/06 A 20/07

LIBRA 23/09 A 22/10

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Os negócios relacionados com o 
cônjuge e com o sexo oposto lhe 
trarão bons lucros. Fase favorável 
ao noivado ou namoro. Controle a 
ansiedade que está por trás de seus 
impulsos.

Dia dos melhores para o comércio. 
Pode solicitar favores de amigos e 
superiores, em qualquer caso de di-
fi culdades. Fluxo benéfi co para via-
gens, sua saúde e a vida sentimen-
tal e amorosa. 

Hoje, você poderá progredir bas-
tante, profi ssional e socialmente. 
Lucrará no comércio de livros e ma-
terial de ensino, de um modo geral. 
As boas infl uências dos astros esta-
rão enviando vibrações positivas.

ÁRIES 21/03 A 20/04

GÊMEOS 21/05 A 20/06

TOURO 21/04 A 20/05

LEÃO 22/07 A 22/08

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Este é um ótimo dia, pois tudo in-
dica que obterá êxito, em negó-
cios ou questões ligadas ao co-
mércio de materiais de ensino, de 
um modo geral. Sucesso social e 
amoroso, principalmente. 

Você poderá obter lucros com-
pensadores em negócios relacio-
nados com líquidos de um modo 
geral e na aquisição de bens mó-
veis e imóveis. O dia pode vir a ser 
excelente com referência ao pla-
no fi nanceiro. 

Tensão em relação à família, po-
dendo haver atritos e alguma 
confusão no ambiente domésti-
co. Aproveite a infl uência astral 
deste dia para conhecer o maior 
número possível de pessoas. 

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

PEIXES 20/02 A 20/03AQUÁRIO 21/01 A 19/02

HORÓSCOPOPRIMAVERA

WWW.SIMEPAR.BR

PATO BRANCO F. BELTRÃO

CURITIBA

CASCAVEL

LONDRINA

LUA ESTAÇÃO TELEFONES ÚTEIS

MÁX.

MIN.

29°/19°

28°/16°

30°/22°

34°/20°

29°

19°

POLÍCIA  190
BOMBEIROS 193
SAMU  192CHEIA
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Dirceu Antonio Ruaro

Artigo
O lugar do “não” na educação de nossos filhos

foto do diA
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Amigos leitores, na semana passada, 
abordei o tema da busca da perfeição na 
educação de nossos filhos, como uma das 
consequências possíveis de ensinar o que é 
certo e o que é errado.

Pois bem, é difícil dizer o quanto erra-
mos ou o quanto acertamos, pois, a educa-
ção de um ser humano não é algo da qual se 
obtenha uma resposta imediata.

Mesmo assim, os pais se preocupam 
com os “resultados” de suas ações educati-
vas. E, na verdade não poderia ser diferente. 
Temos, é claro,  de nos preocupar com o ser 
humano que estamos deixando de herança 
para o mundo.

Uma das questões que mais preocu-
pam, na atualidade, é a ideia de que não se 
pode “frustrar” as crianças, negando-lhes al-
guma coisa. Ou melhor, que não se pode di-
zer “não” aos filhos, para evitar que sofram.

Ora, se não aprenderem diretamente de 
seus educadores que na vida teremos nega-
tivas, de quem aprenderão?

Não estou defendendo a ideia de que se 
deva sistematicamente dizer “não”.  Não é 
isso. A questão é que, na medida em que nos-
sos filhos vão crescendo, precisam aprender 
a ouvir “não” e, precisam, para isso, ser edu-
cados para receber, refletir e agir diante de 
uma negativa.

O “não” tem muito a ver com a ideia de 
ensinar e construir limites. Os filhos preci-
sam, desde o berço, perceberem que há li-
mites, que não se pode ter e fazer tudo o 
que se quer.

Talvez esse seja um dos aprendizados 

mais “dolorosos” para os pais que, por um 
ou outro motivo, querem “poupar” os filhos 
de frustrações. Por isso, a importância de os 
próprios pais saberem lidar com limites e 
como ensiná-los aos filhos, e ao mesmo tem-
po, ensinar como se lida com os limites que 
as situações da vida nos impõem.

Por isso, é muito importante que, desde 
pequenos os pais, ensinem o que é certo e o 
que é errado e quais limites isso pode trazer 
nas mais diversas situações da vida.

A criança que não aprende a ter limi-
tes, que não aprende o que é certo e o que é 
errado, terá dificuldades em enfrentar qual-
quer negação que a vida lhe traga, seja nas 
amizades, seja na escola, seja em qualquer 
situação familiar.

Não faz sentido educar uma criança 
dizendo só o que ela quer ouvir ou dei-
xando fazer só o que quer.  Aliás, isso não 
é educação.

Quando agimos na contramão das ne-
cessidades da criança de aprender a lidar 
com a frustração, estamos criando pessoas 
que não saberão conviver com outras pesso-
as e que se tornam “infantis” a vida inteira, 
esperando que os outros sempre façam e di-
gam o que elas querem.

Pessoas cujos relacionamentos inter-
pessoais serão sempre delicados e prejudi-
cados pois as pessoas precisam aprender 
que a “realidade da vida” não é um mar de 
rosas. Aliás, pessoas que não aprendem a li-
dar coma frustração, com as negativas da 
vida, acabam se tornando “tóxicas” e de di-
fícil aceitação.

Talvez os pais precisem entender que 
dizer “não” ou “frustrar” de alguma forma 
os filhos, não é nenhuma maldade ou injus-
tiça. Pelo contrário, é a formação humana 
que eles mesmos esperam. Pais “permissi-
vos” também se tornam “tóxicos” aos filhos 
e quando esses se tornarem adultos, eles 
mesmos entenderão que faltou algo na edu-
cação deles.

Os pais precisam entender que quando 
dizem um “não” acompanhado de uma ex-
plicação, quando negam um desejo ou uma 
vontade dos filhos, impossível de ser permi-
tida naquele momento por algum motivo, é 
para que os filhos desenvolvam uma atitude 
saudável a respeito da negação.

Ao ensinar a aceitar e refletir sobre o 
“não” os pais estarão, ao mesmo tempo de-
senvolvendo nos filhos outros conceitos e 
valores, como a paciência, a resiliência, a es-
pera por um momento oportuno, a ética, a 
serenidade, entre outros.

Os pais precisam entender que, na edu-
cação de filhos, é inevitável dizer “não” e 
que eles aprenderão com essa atitude dos 
pais, que nem todos os seus desejos e von-
tades podem ser atendidos e permitidos de 
imediato.

O “não” ensina a conquistar o que se de-
seja. Ensina a criança a planejar, a buscar, a 
se dedicar, a valorizar as coisas e as pessoas.

Como educador observo com certa 
apreensão, que muitos pais não conseguem 
(outros, nem querem) dizer não aos filhos. E 
isso desemboca diretamente na escola e nos 
relacionamentos interpessoais que as crian-

ças precisam construir.
Pior ainda, é constatar que muitos pais 

estão convencidos de que não podem ne-
gar nada aos filhos. Mas a adolescência e 
a vida adulta vão cobrar caro da educação 
que os pais deram a seus filhos (aliás, esta-
mos vendo isso acontecer ao nosso redor a 
todo   instante).

É de extrema importância entender a 
educação dos filhos como um processo que 
contém, também, a construção delimites, 
de ensinar o certo e o errado, de ensinar a 
ter valores, pois uma educação sem limites 
pode trazer consequências inimagináveis 
nas condutas dos filhos na adolescência e 
na vida adulta.

Repito o que disse na semana passada, 
a educação que damos a nossos filhos, não 
precisa ser perfeita, mas precisa ser uma 
educação que respeite os limites, os relacio-
namentos com os outros, consigo mesmo, 
com as coisas e com o criador, pense nisso, 
enquanto lhe desejo boa semana.

Doutor em Educação pela UNICAMP, 
psicopedagogo clínico-institucional e Pró-
Reitor Acadêmico UNIMATER

Vilson Bonetti

Nuvens enfeitaram o céu de Pato Branco na manhã dessa quarta-feira (24). Na foto, a Igreja Matriz São Pedro Apóstolo 
localizada na praça Presidente Vargas
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PM recupera 
motonetas

A Polícia Militar recebeu de-
núncias anônimas terça-feira, por 
volta das 22h30, que um rapaz ha-
via furtado duas motonetas Hon-
da/C100 Biz e um capacete na área 
central de Pato Branco. Durante o 
patrulhamento, os policiais abor-
daram um suspeito, de 18 anos, 
com a recuperação das duas moto-
netas e do capacete. Ele foi preso e 
encaminhado à Delegacia da Polí-
cia Civil. A pena para crime de fur-
to pode chegar a até quatro anos 
de reclusão. 

Acusado de 
receptação 

Um Oficial de Justiça comu-
nicou a Polícia Militar, na tarde de 
terça-feira, que havia uma motoci-
cleta possivelmente adulterada em 
frente a uma creche na cidade de 
Nova Prata do Iguaçu. Uma equipe 
policial foi ao local e constatou que 
se tratava de uma moto Yamaha/
Factor YBR 125, cor vermelha, que 
estava com a numeração do chas-
si ilegível e a placa pertence a uma 
Yamaha/XTZ, cor azul. Um rapaz, 
que se apresentou como proprie-
tário da motocicleta, relatou des-
conhecer a alteração e informou 
que comprou a moto de um mas-
culino, que a princípio residia em 
São Paulo, mas não recordava o 
nome. Ele foi encaminhado, junta-
mente com a motocicleta, à Dele-
gacia da Polícia Civil e deverá res-
ponder por receptação.   

Apreensão de cigarros
Três carros carregados com 

cigarros contrabandeados do Pa-
raguai foram apreendidos por po-
liciais do Batalhão de Polícia de 
Fronteira (BPFron) na noite de ter-
ça-feira, em Guaíra.  Durante patru-
lhamento da Operação Hórus, os 
policiais avistaram movimentação 
de pessoas e veículos em uma re-
gião de mata. Ao perceberem a via-
tura, os contrabandistas fugiram e 
não foram localizados, mas os po-
liciais localizaram três veículos car-
regados com cigarros, totalizando 
6.000 pacotes. Os carros e o pro-
duto apreendido foram entregues 
na Delegacia da Receita Federal de 
Guaíra. 

Tentativa de latrocínio
A Polícia Civil do Paraná (PCPR) 

prendeu um rapaz, de 18 anos, sus-
peito de ter atirado no secretá-
rio de uma escola do município 
de Colombo, Região Metropolita-
na de Curitiba, no dia 3 de novem-
bro. A captura aconteceu em uma 
propriedade rural, no bairro Jardim 
João Paulo II, em Campina Grande 
do Sul. Com o acusado foi apreen-
dida uma arma de fogo, de calibre 
38. O jovem possui extensa ficha 
criminal e tinha dois mandados de 
prisão em aberto, um por Colom-
bo e outro por Pinhais. O suspeito, 
em companhia de outro rapaz, este 
ainda não identificado, invadiu a 
instituição de ensino, atirou contra 
o funcionário e fugiu levando cin-
co celulares. A vítima foi socorrida 
e passou três dias hospitalizada. As 
investigações seguem para identi-
ficar o segundo suspeito.

Homem  morre 
atropelado

Um pedestre morreu após ser atropelado terça-
-feira à noite na PRC-158, no trecho Vitorino a São 
Lourenço do Oeste (SC). Edson Ricardo Ecker, 38 
anos, foi atingido por um Celta, com placas de São 
Lourenço do Oeste, que era conduzido por Valdecir 
José Caprini Junior, 20 anos.

A ocorrência foi atendida por policiais da 6ª Com-
panhia da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Edson 
morreu no local do acidente. Um perito do Institu-
to de Criminalística fez o levantamento do atropela-
mento. Em seguida, o corpo de Edson foi encaminha-
do para necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de 
Pato Branco. 

A 6ª Companhia da PRE já registrou neste mês 
23 acidentes nas rodovias estaduais que cortam o Su-
doeste, com três mortos e 32 feridos. No ano são 401 
acidentes, com 86 mortos e 459 feridos. (AB)

A Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH) que é enviada ao en-
dereço do cidadão e que os Cor-
reios não conseguem entregar 
após três tentativas fica armazena-
da na agência postal por um perí-
odo de 20 dias. Logo após, a CNH 
é devolvida à unidade do Departa-
mento de Trânsito do Paraná (De-
tran-PR). Hoje, em todo o Estado, 
cerca de 35 mil CNHs estão nes-
ta situação, aguardando nas Ci-
retrans para serem retiradas por 
seus donos.

Para fazer a retirada da CNH, 
basta o cidadão comparecer dire-

tamente na Ciretran do municí-
pio, das 8h às 14h, de segunda-fei-
ra a sexta-feira, sem a necessidade 
de agendamento de horário. É ne-
cessário apresentar um documen-
to original com foto, podendo ser a 
CNH antiga. Se for retirada por um 
representante, este deve estar com 
uma via de procuração reconheci-
da em cartório com a cópia do do-
cumento do solicitante.

A primeira habilitação, assim 
como os demais processos do De-
tran, como renovação da CNH, 
pedidos de 2ª via, alteração de 
dados na carteira e mudança de 

categoria da CNH, gera um docu-
mento e, junto, um código postal 
de rastreio. Elas são então entre-
gues pelos Correios ao endereço 
cadastrado no sistema. As tenta-
tivas frustradas se dão pela au-
sência do responsável no ende-
reço informado no momento da 
entrega ou pelo endereço incor-
reto no sistema. “Com a chegada 
das festas de fim de ano, é impor-
tante que o cidadão esteja em dia 
com sua documentação para evi-
tar contratempos. Em que pese 
hoje exista o documento digital 
disponível, ele não substitui to-

talmente o documento físico. Em 
algumas situações ainda é neces-
sário a apresentação do docu-
mento impresso, e este é o docu-
mento de identificação válido em 
todo território nacional”, lembra 
o diretor-geral do Detran, Wag-
ner Mesquita.

Além disso, para que seja pos-
sível a utilização da CNH digital, é 
necessário o QR Code presente na 
versão impressa. Se a CNH foi emi-
tida antes de maio de 2017, o por-
te do documento impresso ainda 
é necessário para fins de fiscaliza-
ção. (AEN)

Mais de 35 mil CNHs  estão aguardando a retirada no Paraná

Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

A Polícia Civil do Paraná 
(PCPR) aderiu a paralisação con-
vocada pelos sindicados da cate-
goria, que iniciou ontem e terá 
continuidade nesta quinta-feira. 
Os policiais civis reivindicam junto 
ao governo do Estado a reposição 
salarial inflacionária dos últimos 
seis anos, cerca de 38%. A catego-
ria luta há anos pela reposição sa-
larial e já havia realizado um pro-
testo no mês de março deste ano, 
quando também pediu urgência na 
vacinação contra a covid-19.

Na área de abrangência da 5ª 
Subdivisão Policial (5ª SDP), além 
de Pato Branco, aderiram à para-
lisação policiais civis das Delega-
cias de Coronel Vivida, São João 
e Palmas. Outras categorias tam-
bém enfrentam o mesmo proble-
ma, como a Polícia Militar, profes-
sores e profissionais do setor de 
saúde do Estado.

O investigador Clademir Ma-
zzochin, presidente da Associa-
ção dos Funcionários da 5ª SDP 
de Pato Branco, disse que estão há 
muito tempo com os salários pra-
ticamente congelados, desde o go-
verno anterior, mas as negocia-
ções com o governo do Estado não 
prosperaram. “Não estamos pedin-
do aumento, apenas a reposição 
salarial de 38%. Passamos um pe-
ríodo difícil durante a pandemia e 

não paramos em momento algum 
e o que nós solicitamos neste mo-
mento é que sejamos respeitados. 
O governo do Estado já vinha pro-
metendo há algum tempo entrar 
neste assunto, mas não recebeu 
nenhuma liderança sindical para 
conversar e estamos fazendo a pa-
ralisação no sentido de chamar a 
atenção da comunidade sobre a 
atual situação que se encontram 
os nossos policiais com relação a 
questão salarial. É importante di-
zer que não somos só nós poli-
ciais civis, mas também outros 
servidores tem o mesmo proble-
ma, como o pessoal das áreas de 
Educação, Saúde e os policiais mi-
litares. Então é importante que o 
governo do Estado abra um canal 
de negociação e que se resolva de 
uma vez por todas esse assunto”, 
completou.

 O delegado de Coronel Vivi-
da, Rômulo Contin Ventrella, afir-
mou que os policiais civis da área 
de abrangência da 5ª SDP aderi-
ram à paralisação dos sindicatos 
da categoria em razão do descaso 
do governo Estadual com os poli-
ciais civis e de modo geral com os 
servidores públicos que não tem 
reposição salarial de inflação há 
anos. Ele afirmou que a defasagem 
salarial é de 38%, sem que o go-
verno faça a sua parte e valorize 
os funcionários públicos, que são 
quem movimentam a máquina do 
Estado. 

Rômulo acrescentou que os 
argumentos apresentados pelo Es-
tado para não dar o reajuste jus-
to aos servidores que estão tendo 
os salários corroídos pela inflação 
e o poder de comprar já está com-
prometido há muito tempo, eles 
são falaciosos. “ Porque um Esta-
do que faz uma renúncia fiscal bi-
lionária do setor privado e que o 
repasse a outros poderes é fei-
to sem qualquer tipo de contes-
tação ou aperto de cintos como é 
feito pelo Executivo. Por exemplo, 
do Poder Judiciário, do Legislati-
vo e do próprio Ministério Públi-
co em que os repasses, indepen-
dentemente de crise econômica 
ou sanitária, continuam os mes-
mos, com aumentos reais e o ser-
vidor do Executivo ele é deixado 
para segundo plano. Além disso, a 
Polícia Civil do Estado do Paraná 

encontra-se hoje sucateada, com 
uma defasagem de servidores gi-
gantesca, basta olharem para o 
Estado vizinho de Santa Catari-
na para ver as condições de tra-
balho dos policiais civis de lá. O 
efetivo é muito maior que o nos-
so, embora seja um Estado menor 
e menos populoso, com condições 
não só de trabalho, mas também 
salariais, muito melhores do que 
as nossas aqui no Paraná.  Então a 
reivindicação é primeiro pelo re-
ajuste inflacionário por essa de-
fasagem do salário do servidor 
público, que foi corroído pela in-
flação, sem que o Estado adote 
uma medida para compensar es-
sas perdas e também a defasagem 
de efetivo, que hoje se encontra 
em uma situação quase que insus-
tentável dos policiais civis do esta-
do do Paraná”, concluiu. 

Polícia Civil faz paralisação para 
reivindicar reposição salarial

A paralisação 
prossegue 
nesta quinta-
feira em 
Delegacias 
da área de 
abrangência 
da 5ª SDP

Divulgação
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palmeiras treina 
para a final da 
Libertadores

O Palmeiras treinou na manhã desta quarta-feira 
(24), na Academia de Futebol, e intensificou a prepara-
ção para a final da Conmebol Libertadores 2021, contra 
o Flamengo, neste sábado (27), às 15h, no Estádio Cen-
tenário, em Montevidéu-URU. Foi a última atividade da 
equipe no centro de treinamento alviverde antes do em-
barque à capital uruguaia.

 Após um vídeo exibido pela comissão técnica, Abel 
Ferreira e seus auxiliares comandaram um trabalho tá-
tico no qual ensaiaram jogadas, movimentações e po-
sicionamento pensando na decisão. O meio-campista 
Felipe Melo participou da atividade junto aos demais 
companheiros.

Na sequência, os atletas praticaram jogadas de bola 
parada e cobranças de pênaltis e faltas. Aqueles que co-
meçaram entre os titulares a partida contra o Atlético-
-MG, pelo Brasileirão, permaneceram na parte interna 
para atividades regenerativas.

Milhares de torcedores acompanharam a saída da 
delegação do Palmeiras com destino ao Uruguai. O Ver-
dão volta a treinar nesta quinta-feira (25), às 17h, no Es-
tádio Gran Parque Central, em atividade fechada para a 
imprensa. Atual campeão e em busca do tricampeona-
to, o Palmeiras disputa sua sexta decisão de Libertado-
res. (Assessoria)

Benzema é condenado 
por chantagem 

Karim Benzema, atacante da França e do Real Ma-
drid, foi considerado culpado na quarta-feira (24) por 
cumplicidade em uma tentativa de chantagem de um 
ex-colega de seleção em um caso que envolve um vídeo 
sexual e foi punido a um ano de prisão, mas a pena foi 
suspensa.

O tribunal de Versalhes também o multou em 75 mil 
euros (o equivalente a R$ 469,5 mil) e ordenou que ele 
pague 80 mil euros (R$ 500,8 mil) ao ex-colega de sele-
ção Mathieu Valbuena para cobrir despesas legais e 150 
mil euros (R$ 939 mil) em danos juntamente com os três 
outros acusados. 

O advogado de Benzema disse que apelará do vere-
dicto. “Este desfecho não corresponde de maneira nenhu-
ma à realidade dos acontecimentos”, disse o advogado 
Antoine Vey.

No início deste mês, o presidente da Federação 
Francesa de Futebol, Noel Le Graet, disse que Benze-
ma não seria excluído da seleção caso fosse condenado 
e recebesse a pena suspensa que os procuradores que-
riam. “O técnico sempre será responsável por sua con-
vocação, e Benzema não será deixado de lado por causa 
de uma eventual sanção judicial”, disse Le Graet ao jor-
nal Le Parisien.

Os procuradores argumentaram que Benzema in-
centivou Valbuena a pagar um suposto grupo de chanta-
gistas para manter um vídeo de sexo explícito longe dos 
olhos do público. (Agência Brasil)

O Palmeiras treinou antes de seguir para o Uruguai

Cesar GreCo/Palmeiras

Após empatar em 2 a 2 
com o Flamengo, na Arena, 
pelo Campeonato Brasileiro, 
o Tricolor se reapresentou 
na manhã de quarta-feira, 
no CT Luiz Carvalho, dan-
do início aos trabalhos para 
o confronto decisivo diante 
do Bahia, que ocorre nesta 
sexta-feira, às 19h, na Are-
na Fonte Nova, em Salvador. 

Aqueles atletas que co-
meçaram o jogo contra o 
Flamengo realizaram tra-
balho regenerativo, os de-
mais, treinaram no campo. 
O técnico Vagner Mancini 
comandou uma movimen-
tação em duas partes. Após 
o aquecimento com posse 
de bola, os atletas fizeram 
um treino específico de cir-

culação e finalização contra 
dois zagueiros. Na segunda 
parte, em campo reduzido, 
duelos de cinco contra cin-
co com entrada rápida do 3º 
time.

Lucas Silva, com três 
cartões amarelos, e Jona-
than Robert, expulso, são os 
desfalques do Tricolor para 
a partida. O Grêmio precisa 

vencer o Bahia para conti-
nuar com chances de sair da 
zona de rebaixamento.

A delegação do Grêmio 
já está em Salvador, onde 
permanece concentrada até 
o horário do jogo. Nesta 
quinta-feira, no CT do Vitó-
ria, o grupo realiza o último 
treino antes do confronto 
com o Bahia. (Assessoria)

Grêmio tem jogo decisivo contra o Bahia

Após quase dois anos 
da última observação in 
loco fora do Brasil, a comis-
são técnica da Seleção Brasi-
leira tem itinerário definido 
para retomar o trabalho na 
Europa. A partir de primeiro 
de dezembro, os auxiliares 
do técnico Tite estarão em 
oito jogos espalhados entre 
França, Espanha, Itália e In-
glaterra, e ainda vão realizar 
visitas aos centros de treina-
mento dos clubes europeus. 
Já Tite irá observar jogado-
res durante jogos no Catar.

A agenda de observa-
ções em solo estrangei-
ro estava interrompida 
devido às restrições impos-
tas pela pandemia da Co-
vid-19, mas será retomada 
em um momento impor-
tante da preparação para a 
Copa do Mundo Fifa Catar 

2022. “Como muitos pro-
fissionais em diversas áre-
as nos readaptamos em um 
momento difícil do mundo 
para seguirmos com o mo-
nitoramento dos atletas. 
Hoje com o avanço global 
da vacinação e a abertura 
das fronteiras vamos reto-
mar com o que entendemos 
ser o ideal para as análises 
dos jogadores monitorados, 
além de poder voltar a visi-
tá-los nos centros de trei-
namento e estreitar os la-
ços de colaboração com as 
comissões técnicas dos clu-
bes”, comentou o coordena-
dor da Seleção Brasileira, 
Juninho Paulista.

O técnico Tite, por sua 
vez, também acompanhará 
jogos presencialmente, po-
rém, no Catar. Acompanha-
do do coordenador Juninho 

Paulista e do auxiliar César 
Sampaio, o treinador esta-
rá nas quatro partidas das 
quartas de final da Fifa Arab 
Cup, que serão disputadas 
entre os dias 10 e 11 de de-
zembro. “Do ponto de vista 
técnico, é uma oportunida-
de de observar oito seleções 
com possibilidades de en-
frentamento numa primei-
ra fase de grupos da Copa 
do Mundo. São equipes que 
vêm evoluindo e merecem a 
nossa atenção”, disse Tite.

Essa será a quarta vez 
que uma delegação da CBF 
visitará o país-sede do pró-
ximo mundial. A primeira de 
Tite e a segunda do coorde-
nador Juninho Paulista, que 
já conheceu parte da estru-
tura oferecida pelo Catar. 
“Em janeiro deste ano, tive 
a oportunidade de conhecer 

algumas instalações e agora 
temos um direcionamento 
mais concreto do que quere-
mos, porém, com outras no-
vas opções para escolha. É 
um processo longo, que re-
quer muita atenção e o en-
volvimento de muitas áre-
as. Por isso a presença do 
Tite nessa viagem também 
é fundamental para uma fu-
tura definição do nosso base 
camp”, pontuou Juninho.

Invicta com 11 vitórias 
e dois empates e após ga-
rantir a classificação para a 
Copa do Mundo Fifa Catar 
2022 na penúltima roda-
da das Eliminatórias, a Se-
leção Brasileira voltará a 
campo em janeiro do ano 
que vem para enfrentar 
o Equador, em Quito, e o 
Paraguai no Mineirão, em 
Belo Horizonte. (CBF)

tite e auxiliares farão observações na Europa e no Catar

Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

O atleta Gustavo An-
tony Czerniak Ruppel con-
quistou uma medalha de 
ouro inédita para Pato Bran-
co, representando o Paraná 
quarta-feira nas Paralimpía-
das Escolares. A competição 
prosseguirá até sexta-feira 
no Centro de Treinamento 
Paralímpico, em São Paulo.

Gustavo, que treina na 
equipe Silva de Pato Bran-
co, conquistou a medalha de 

ouro no parataekwondo. Ele 
é treinado pelo professor 
Claudionei da Silva.

O secretário de Esporte 
e Lazer de Pato Branco, Ale-
xandre Zoche, afirmou estar 
muito orgulhoso com a con-
quista de Gustavo, demons-
trando que o esporte não 
tem barreiras ou limites. Ele 
acrescentou que a medalha 
de ouro é fruto de muito tra-
balho e se sente feliz por es-
tar auxiliando o atleta, que 
com muita determinação e 
disciplina está conquistan-

do o seu espaço no parata-
ekwondo.

A delegação do Paraná 
na competição é composta 
por 62 pessoas, entre atle-
tas e dirigentes. Além do pa-
rataekwondo masculino e 
feminino, atletas paranaen-
ses disputam as Paralimpí-
adas Escolares no atletismo 
masculino e feminino, nata-
ção masculino e feminino, 
goalball masculino, tênis de 
mesa masculino, judô mas-
culino, e basquete em cadei-
ra de rodas (formato 3x3) 

masculino.
O Comitê Paralímpi-

co Brasileiro (CPB) divul-
gou a inscrição de 851 atle-
tas no total, de 23 estados e 
do Distrito Federal – as ex-
ceções são Alagoas, Minas 
Gerais e Rondônia. As Para-
limpíadas Escolares tiveram 
a sua primeira edição em 
2009. Na última, em 2019, 
mais de 1.200 atletas parti-
ciparam da competição, que 
contou com representantes 
de todos os estados e do Dis-
trito Federal.

Pato-branquense é ouro nas 
Paralimpíadas Escolares

DivulGação

O professor Claudionei e o atleta Gustavo com a medalha de ouro
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Aluga-se Apartamento no Residen-
cial Ágape II na área central de Pato 
Branco!! Com 98.10 m² de área to-
tal: 1 Suíte, 1 Demi suíte Sala, Cozi-
nha com churrasqueira Banheiro so-
cial, Área de serviço 2 elevadores 1 
vaga de Garagem Ótimo acabamen-
to, (laminado e porcelanato) Área de 
lazer completa Salão de festas.  Play-
ground com campo de futebol. Fica 
situado ao lado da Prefeitura Muni-
cipal, próximo de mercado, hospi-
tal e uma quadra da praça central e 
igreja Matriz. Valor: 1.250,00+ con-
domínio (170,00). Maiores informa-
ções: Mariely Corretora de Imóveis e 
Realize Correspondente Caixa, Cre-
ci 32792. Contato: (46) 99105-8064. 
Endereço: Av Tupy, 3204 - Baixada, 
Em frente ao Patão Supermercado.
---------------------
Apartamento Locação Edifício San 
Marino Rua Barão do Rio Bran-
co Centro. 01 suíte, 02 dormitórios, 
sala, cozinha, Wc social, lavande-
ria, 02 sacadas 02 vagas de garagem 
por apartamento, Medidor de Água 
e Gás individual, sacada com chur-
rasqueira e ponto de gás, platafor-
ma de elevação para portadores 
necessidades especiais, salão de 
festas com playground, água quen-
te em todos os ambientes, ponto de 
ar condicionado em três ambien-
tes. Creci J-4.201.Tratar fone: 046 
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp)
---------------------
Aluga-se apartamento com dois dor-
mitórios, sala, cozinha, área de servi-
ço e garagem no centro de Pato Bran-
co R$ 900,00 www.joaresbrasil.com.br 
Creci f 12.632.   Fone (46) 999720112
---------------------
Aluga-se Apto Edifício  Monte Mo-

riah com 02 quartos, sacada sala 
com dois ambientes, cozinha, área 
de serviço, garagem para 01 veí-
culo. www.joaresbrasil.com.br Cre-
ci f 12.632.   Fone (46) 999720112
---------------------
Aluga-se apartamento novo total-
mente mobiliado 74,00 m² com 
dois quartos e uma garagem no 
Centro da cidade de Pato Branco-
-Pr. Valor R$ 1.750,00 com IPTU in-
cluso neste valor. Condomínio apro-
ximado R$ 200,00. Creci J-05566 
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380 
www.acacioimoveispb.com.br
---------------------
Imobiliária Habitar Aluga: Apartamen-
to para locação, próximo à Policlíni-
ca. 01 quarto, sala e sacada. Locali-
zado na Avenida Brasil, 757 - Centro 
- Pato Branco / PR. Código 844. Aces-
se  www.habitar.imb.br ou entre em 
contato (46)3225-3232, WhatsApp 
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
---------------------
Ederson Imóveis aluga apto com 01 
suíte + 02 quartos, ambiente social 
com sacada, cozinha sob medida, la-
vanderia, bwc e garagem individual. 
Elevador e salão de festas.  Centro. R$ 
1.200,00 + taxas. CRECI/PR 06596-
J. Agende uma visita e confira: (46) 
3225-4150 / 99933-5074. Mais opções 
em: www.edersonimoveis.com.br.
---------------------
Famex imobiliária aluga Apartamen-
to 502 B, localizado na Rua caramu-
ru n° 370, centro, Ed Monna Lisa, área 
privativa de 60,75  m², sendo 01 cozi-
nha, 01 sala de tv, 01 bwc social, 01 
área de serviço, 01 suíte, 01 quarto, 
01 vaga de garagem. Valor da loca-
ção R$ 1.100 + taxas. Consulte-nos 
no site: https://www.famexempreen-
dimentos.com.br. Fone: 3220-8030/ 
Whats 99104-5445. CRECI J5858
-------------------
Famex imobiliária aluga apartamen-
tos Stúdios. Localizado na Rua Ita-
colomi n° 830, esquina com a Rua 
Caramuru, centro, área Privati-
va de  37,00 m², sendo 01 cozinha 

planejada, 01 bwc. Valor da loca-
ção R$ 1.100,00. Consulte-nos no 
site: https://www.famexempreendi-
mentos.com.br. Fone: 3220-8030/ 
Whats 99104-5445. CRECI J5858
-------------------
Famex imobiliária aluga Apartamento 
702 A, localizado na Rua caramuru n° 
370, centro, Ed Monna Lisa, área pri-
vativa de 60,25 m², sendo 01 cozinha, 
01 sala de tv, 01 bwc social, 01 área 
de serviço, 01 suíte, 01 quarto, 01 
vaga de garagem. Valor da locação 
R$ 1.100,00 + taxas. Consulte-nos 
no site: https://www.famexempreen-
dimentos.com.br. Fone: 3220-8030/ 
Whats 99104-5445. CRECI J5858

Aliel Imóveis Imobiliária e Construtora 
- CRECI J 7640 - Vende apartamento 
novo no Edifício San Marino, conten-
do 01 suíte com hidromassagem, mais 
02 quartos, sala, cozinha, banheiro, 
sacada com churrasqueira, sacada 
no quarto, 02 vagas de garagem, ele-
vador, portão eletrônico, área total de 
162,63m². Valor: R$ 540.000,00, acei-
ta casa de menor valor na região do 
Jardim Primavera, Bortot, São Luiz e 
Sambugaro. Faça-nos uma visita na 
rua Guarani, nº 1.101, Centro - Pró-
ximo do IAP.  Fones: (46) 2604-0888 
ou (46) 99113-0460 whats. Acesse o 
nosso site:  www.alieltonial.com.br 
--------------------
Ederson Imóveis vende tríplex novo, 
alto padrão, com 03 suítes com sa-
cada e ar condicionado, banhei-
ros, ambiente social integrado 
com a cozinha, lavanderia e gara-
gem para 02 veículos, salão de fes-
tas com churrasqueira, linda vis-
ta, escritório, sacada e bwc. Terreno 
todo murado. R$ 875.000,00. Fi-
nancia. CRECI/PR 06596-J. Agen-
de uma visita e confira: (46) 3225-
4150 / 99933-5074. Mais opções 
em: www.edersonimoveis.com.br
--------------------
Roberto Corretor de Imóveis – ven-
de apartamento no Edifício Mariê 
Mariê com 02 dormitórios, BWC so-
cial, sala de estar/jantar, cozinha, 
despensa, área de serviço, BWC 
serviço e vaga garagem.  Área to-
tal de 95,31m² e área privativa de 
73,24m². Valor de R$ 270.000,00. 
CRECI-PR: F-35689. Agende sua vi-
sita (46) 2604-1516 / 99108-4250. 
Consulte outras opções no site: 
www.robertoimoveispb.com.br
--------------------
Vende-se Apartamento no Edifício 
Premium: 01 suíte com closet, mais 

02 suítes, 01 lavabo, sala de tv, sala de 
jantar, cozinha, sacada com churras-
queira integrada, lavanderia, 02 vagas 
de garagem. Valor R$1.100.000,00. 
Telefone: (46) 3025-3557 / Whatsa-
pp (46) 99971-4087 / 9973-4188 – 
E mail: atendimento@ciroimoveis-
pb.com.br - Rua Ibiporã n.° 735, 
Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
---------------------
Vende-se Apartamento no Edifí-
cio Beluno II: 02 quartos, 01 banhei-
ro, 01 sala de tv/ jantar, cozinha, 
lavanderia, sacada com churrasquei-
ra, 01 vaga de garagem. Valor: R$ 
350.000,00. Telefone: (46) 3025-3557 
/ Whatsapp (46) 99971-4087 / 9973-
4188 – E mail: atendimento@ciroimo-
veispb.com.br - Rua Ibiporã n.° 735, 
Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
---------------------
Vende-se apartamento 140,00 m² com 
uma suíte e 02 quartos e uma vaga de 
garagem no Ed. Hilgert próximo da 
Policlínica, cidade de Pato Branco-Pr. 
Valor R$ 350.000,00. Creci J-05566 
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380 
www.acacioimoveispb.com.br
---------------------
Quem compara, compra! 2 banhei-
ros, 3 quartos, sala com varanda com 
churrasqueira e pia, uma  garagem, 
aquecimento a gás, no Centro.  Para 
morar ou para investir (já locado). Edif. 
Tamoio primeiro andar R$ 2.539 o M²
tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J  
---------------------
Quem compara, compra! Custo para 
mobiliar padrão luxo R$ 280 mil. Su-
íte mais dois quartos, banheiro so-
cial, 2 garagens privativas e individu-
ais no Centro, Apartamento de Face 
Oeste, Leste e Sul. Elevador, salão de 
festas, tudo isso por R$ 715.000,00.  
tratar 98404-0568 Creci-pr 1.530-J 
---------------------
Apartamento Res. Vivace B. Parque do 
Som Suíte mais um quarto,  garagem 
privativa. Novo!  Valor R$ 255.000,00. 
Tratar (46)98404-0568 Creci 1.530-J. 
--------------------- 
Vendo apartamento ótimo para ca-
sal ou estudante com 60 m2, pró-
ximo ao Teatro Municipal, no cen-
tro. Não possui garagem. Valor a 
negociar. Tratar no 46 991013174.
--------------------- 
Vendo apartamento no Edifício 
Ana, localizado na Rua Aimoré es-
quina com Itabira.  Com 3 dormitó-
rios, sendo uma suíte completa mo-
biliada, banheiro com balcão, box 
em vidro temperado e grande ba-
nheira de hidromassagem. Mais 
dois dormitórios menores, e um ba-
nheiro social com balcão.  Sala am-
pla com lareira, duas amplas saca-
das sendo uma com churrasqueira 
e mobiliada. Cozinha e área de ser-
viço também montadas com mobí-
lia, 2 vagas de garagem separadas, 
e depósito. Tratar (46) 9 9132-6238

Aluga-se: Barracão Comercial, Rua 
Dr. João Juglair Junior, São Francis-
co. Área construída de 252,00m². Bar-
racão, escritório, banheiro e copa. 
Será entregue com acesso por rua 
de calçamento (pedra irregular), com 
5m de largura. Aluguel R$ 3.780,00 
+ taxas. Ponto de referência ao imó-
vel: BR 158. Telefone: (46) 3025-3557 
/ Whatsapp (46) 99971-4087 / 9973-
4188 – E mail: atendimento@ciroimo-
veispb.com.br - Rua Ibiporã n.° 735, 
Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-PR

Imobiliária Habitar Aluga: Sobra-
do para locação residencial com 
área privativa de 55,00m². 02 quar-
tos sendo 01 com sacada. Localiza-
do na Rua Augusto Redivo, 328 - Fra-
ron - Pato Branco / PR. Código 890. 
Acesse  www.habitar.imb.br ou entre 
em contato (46)3225-3232, WhatsA-
pp (46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
--------------------- 
Imobiliária Habitar Aluga: Casa para 
locação residencial. 03 quartos, 02 sa-
las e espaço para churrasco. Loca-
lizada na Rua das Garças, 938 - Pla-
nalto - Pato Branco / PR. Código 203. 
Acesse  www.habitar.imb.br ou entre 
em contato (46)3225-3232, WhatsA-
pp (46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.

Vende-se Sobrado Rua Pedro 
Jose da Silva Próximo Clube Grê-
mio Industrial Patobranquense. Su-
íte mais dois quartos, demais cô-
modos. Valor R$ 375.0000,00  
Tratar 98404-0568 Creci-Pr 1.530-J
---------------------
Casa Alvenaria bairro São Luiz. Va-
lor R$ 298.000,00 - Para investimen-
to ou para morar. Imóvel já locado. 
Proximidades da Escola Mundo En-
cantado. 2 Quartos, demais cômo-
dos. Metragem 66 m² terreno de 173 
m² Rua Itapuã, próximo Av. das Tor-
res. Tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
---------------------
Casa Alvenaria Bairro Planalto Lo-
teamento Paulo Afonso. Valor R$ 
190.000,00, 93 m² Terreno 360 m² , de-
vidamente averbado. Três quartos, de-
mais cômodos. Rua Dos Sabiás, 598. 
Tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
---------------------
Vendo excelente casa no bairro Cris-
to Rei próxima da UPA, aceita apar-
tamento de menor valor, com: 3 dor-
mitórios, sendo uma Suíte c/ closet, 
Lavabo e banheiro social,  mezani-
no Lareira Cozinha em conceito aber-
to Varanda com churrasqueira Per-
golado de madeira 03 vagas de 
garagem. Pisos em porcelanato e la-
minado de madeira Aquecimento de 
água a gás, Área construída: 160,22 
m². Área de terreno: 361,94 m². Pró-
ximo da UPA. Bairro Cristo Rei. Pato 

Branco. Agende sua Visita!! Realize 
Correspondente Caixa e Mariely Cor-
retora de Imóveis. Creci 32792. Tele-
fone: (46) 98800-9572 ou (46) 99105-
8064. Avenida Tupy, n° 3204, Baixada 
- Em Frente ao Patão Supermercado.
---------------------
Vende-se casa mista com 75 mts con-
tendo sala, copa, cozinha, bwc so-
cial, 03 quartos sendo 01 deles suíte. 
Lote de 360 mts com sobra no ter-
reno para futura construção. Valor: 
R$ 214.000,00. Interessados entrar 
em contato pelo fone 46 9 99131420
---------------------
Vendo Casa em Alvenaria no Bair-
ro Santa Terezinha, Sendo: Área To-
tal: 190,00 m², Área Terreno: 450,00 
m², 01 suíte com hidromassagem, 02 
quartos, sala c/lareira e ar condicio-
nado, cozinha, banheiro social, edí-
cula, piscina c/aquecimento solar, 
sistema de água quente R$ 600.00 
0,00. Tratar Fone 47 99758-1976
---------------------
Casa à venda no Vila Izabel com co-
zinha, sala conjugada, escritório, WC 
social, 01 suíte com closet, 01 quar-
to, garagem com churrasqueira, la-
vanderia, dispensa, com 150,00m² 
construído e 84,39m2 averbado mais 
espaço para construir piscina, toda 
murada. Creci J-4.201. Tratar fone: 
046 30251911 ou 99101-1743(What-
sapp). Valor sob consulta
---------------------
Vende-se Sobrado no Bairro Jardim 
América: Rua Visconde de Nacar n.º 
447. 01 suíte, mais 02 dormitórios, 
01 banheiro social, mais 01 lavabo, 
sacada, sala de tv, cozinha, lavan-
deria, 01 vaga de garagem, edícula 
com lavabo e churrasqueira. Valor: R$ 
450.000,00. Telefone: (46) 3025-3557 
/ Whatsapp (46) 99971-4087 / 9973-
4188 – E mail: atendimento@ciroimo-
veispb.com.br - Rua Ibiporã n.° 735, 
Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
---------------------
Ederson Imóveis vende sobrado novo, 
alto padrão, com 01 suíte com sa-
cada + 02 quartos, banheiro, am-
biente social com espaço gourmet 
e churrasqueira, cozinha, lavande-
ria e garagem. Terreno todo murado. 
Bairro Vila Isabel. R$ 730.000,00. Fi-
nancia. CRECI/PR 06596-J. Agen-
de uma visita e confira: (46) 3225-
4150 / 99933-5074. Mais opções 
em: www.edersonimoveis.com.br
---------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Construto-
ra - CRECI J 7640 - Vende linda casa 
na planta no inicio do Bairro São Fran-
cisco, com 99m², toda em laje, terre-
no com 195m², sendo 01 suíte, mais 
dois quartos, sala, cozinha, banheiro 
social, garagem, área de serviço. Va-
lor: R$ 295.000,00, aceita terreno ou 
veículo como parte de pagamento, 
ou 65% de entrada e o restante par-
celado em até 84 vezes direto com a 
construtora. Faça-nos uma visita na 
rua Guarani, nº 1.101, Centro - Pró-
ximo do IAP.  Fones: (46) 2604-0888 
ou (46) 99113-0460 whats. Acesse o 
nosso site:  www.alieltonial.com.br
---------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Construto-
ra - CRECI J 7640 - Vende casa em 
alvenaria no Bairro Aeroporto com 
140m², terreno com 360m², conten-
do 03 quartos, sala, cozinha, lavande-
ria, banheiro, edícula com jipão, ban-
cada, churrasqueira, lavabo. Valor: 
R$ 399.000,00 - aceita trocas de me-
nor valor - veículo. Faça-nos uma visita 
na rua Guarani, nº 1.101, Centro - Pró-
ximo do IAP.  Fones: (46) 2604-0888 
ou (46) 99113-0460 whats. Acesse o 
nosso site:  www.alieltonial.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – Ven-
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de: Casa Com ótima estrutura com 
94,49 M² averbados mais 15 m² de 
área de serviço (sem averbação). 
Contendo 3 quartos sendo 1 com sa-
cada, sala, cozinha, 2 banheiro, lavan-
deria e garagem com churrasquei-
ra.  Ótima localização, local calmo 
e seguro, toda murada com grades. 
Endereço: Rua Leduir Viganó, bair-
ro São Luiz. Pato Branco- PR. Agen-
de sua visita!  Mais informações sobre 
valor (46) 99912 3045 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – Vende: 
Casa com Aquecimento Solar, Piscina 
com aquecimento solar, Cozinha com 
armários. Terreno com 450 m², área 
construída de 224,20 m². Localizada 
no Bairro São Luiz: Terreno de esquina.
Possui: Uma Suíte com Hidromassa-
gem e Sacada; Sala de Estar; Sala 
de Jantar; Cozinha 02 Dormitórios;  
02 Dormitórios; Área de Serviço, Va-
randa; Garagem para 02 Carros; Es-
paço Gourmet, com Churrasqueira, 
Forno e Sala.  Valor: R$ 825.000,00/ 
Estuda proposta de permuta, imó-
vel de até R$ 300.000,00. Agen-
de sua visita!  Mais informações so-
bre valor (46) 99912 3045 CRECI 
11349 www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – Ven-
de: Casa localizada na Rua Nereu Ra-
mos, Pato Branco. Casa Mista, com 03 
quartos amplos, sendo 01 suíte, 02 sa-
las, cozinha ampla, lavanderia, des-
pensa, depósito, espaço externo com 
churrasqueira, 03 banheiros, garagem 
para 02 carros e demais espaços. Va-
lor: R$ 475.000,00/ Terreno: Área total 
293 M²; Área construída: 250 M² Agen-
de sua visita!  Mais informações sobre 
valor (46) 99912 3045 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – Ven-
de: Casa no bairro Planalto, localiza-
da na Rua Beija-Flor. Com 3 Dormitó-
rios sendo 1 Suíte, Sala, Cozinha com 
Armários, Banheiro social; Lavande-
ria + Edícula com 1 Quarto e Gara-
gem. Área total 200 M² // Área cons-
truída: 97 M²; Valor: R$ 310.000,00/ 
* Estuda proposta: veículo, terreno 
ou máquina agrícola.  Agende sua 
visita!  Mais informações sobre va-
lor (46) 99912 3045 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – Vende: 
Casa Localizada na Rua Clevelândia, 
n° 1323. Bairro Fraron, Pato Branco-PR.
Com 2 quartos, sala com home, 
cozinha com armários e banca-
da, banheiro + Edícula com chur-
rasqueira, 1 quarto, banheiro e lavan-
deria. Valor R$ 330.000,00 Agende 
sua visita!  Mais informações so-
bre valor (46) 99912 3045 CRECI 
11349 www.faverocorretores.com.br
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRE-
CI F – 15346 – Vende casa no Bair-
ro Fraron, Rua Jair Comim,  com 120 
m de terreno, 55 m de área construí-
da, sala, cozinha, lavanderia, 2 quar-
tos, banheiro, toda murada, espaço 
descoberto para veículo, acima do ní-
vel da rua, acabamento de primeira e 
passagem para os fundos. Valor: R$ 
185.000,00 – Financiável – aceita ve-
ículo como parte do pagamento. Fa-
ça-nos uma visita na rua Marins Ca-
margo, nº 41, esquina com a Guarani 
– Centro – Próximo ao IAP. Telefones 
para contato e Whats: (46) 99107 – 
2121; (46) 98800 – 4620 ou (46) 3025 – 
2121. Acesse o site da nossa empresa 
e confira outras oportunidades: www.
rafaimoveis.com  (REF – VEN707)
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRECI 
F – 15346 – Vende casa no Bairro São 
Francisco – Loteamento Vila Matilde 
–   Rua Pioneiro Victório Lourenço Le-
onardi, com 69 m de área construída, 
180 m de terreno, sala, cozinha, lavan-
deria, 2 quartos, banheiro, toda mura-
da, garagem coberta, acima do nível 
da rua e acabamento de primeira. Va-
lor: R$ 230.000,00 - Financiável – acei-
ta veículo como parte do pagamento. 
Faça-nos uma visita na Rua Marins Ca-
margo, nº 41, esquina com a Guarani 
– Centro – Próximo ao IAP. Telefones 
para contato e Whats: (46) 99107 – 
2121; (46) 98800 – 4620 ou (46) 3025 – 
2121. Acesse o site da nossa empresa 
e confira outras oportunidades: www.
rafaimoveis.com  (REF – VEN887)
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRE-
CI F – 15346 – Vende Sobrado usa-
do no Bairro Pinheirinho – Rua  Za-
carias Goes de Vasconcelos, com 92 
m de área construída, 133 m de ter-
reno, sala, cozinha, lavanderia, suíte 

+ 2 quartos, banheiro, lavabo, todo 
murado, churrasqueira, garagem co-
berta, acima do nível da rua e com 
acabamento de primeira. Valor: R$ 
250.000,00 - Financiável – aceita veí-
culo como parte do pagamento. Fa-
ça-nos uma visita na Rua Marins Ca-
margo, nº 41, esquina com a Guarani 
– Centro – Próximo ao IAP. Telefones 
para contato e Whats: (46) 99107 – 
2121; (46) 98800 – 4620 ou (46) 3025 – 
2121. Acesse o site da nossa empresa 
e confira outras oportunidades: www.
rafaimoveis.com  (REF – VEN828)
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRECI 
F – 15346 – Vende Sobrado no Bair-
ro Fraron – Loteamento Capelezzo – 
Rua Pioneiro Vitório Sasso, com 86 m 
de área construída, 156 m de terreno, 
sala de estar/jantar, cozinha, banheiro, 
lavabo, 3 quartos, lavanderia cober-
ta, garagem descoberta, espaço para 
passagem de veículo ao fundo do ter-
reno e sobra de terreno com possibi-
lidade de ampliação futura. Valor: R$ 
340.000,00 – Financiável – aceita veí-
culo como parte do pagamento. Fa-
ça-nos uma visita na Rua Marins Ca-
margo, nº 41, esquina com a Guarani 
– Centro – Próximo ao IAP. Telefones 
para contato e Whats: (46) 99107 – 
2121; (46) 98800 – 4620 ou (46) 3025 – 
2121. Acesse o site da nossa empresa 
e confira outras oportunidades: www.
rafaimoveis.com  (REF – VEN919)
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRECI 
F – 15346 – Vende Sobrados e Casas 
em condomínio fechado no Bairro Fra-
ron. Casas no valor de R$ 159.000,00 
com 48,28 m de área construída e So-
brados no valor de R$ 185.000,00 com 
55,76 m de área construída. Contém 
2 quartos, sala de estar, cozinha, ba-
nheiro social, lavanderia, vaga de ga-
ragem descoberta, área de terreno 
aproximadamente com 100 m, toda 
murada, com laje, acima do nível da 
rua, acabamento de primeira, passa-
gem para os fundos, não geminada. 
Valor de entrada parcelado direto com 
o proprietário. Financiável – aceita ve-
ículo como parte do pagamento. Fa-
ça-nos uma visita na Rua Marins Ca-
margo, nº 41, esquina com a Guarani 
– Centro – Próximo ao IAP. Telefones 
para contato e Whats: (46) 99107 – 
2121; (46) 98800 – 4620 ou (46) 3025 – 
2121. Acesse o site da nossa empresa 
e confira outras oportunidades: www.
rafaimoveis.com  (REF – VEN714)
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRECI 
F – 15346 – Vende Casa no Bairro Al-
vorada – Loteamento Araucária – Rua 
Claudinei Celso Bussolaro, com 46 m 
de área construída, 101 m de terre-
no, sala, cozinha, lavanderia, 2 quar-
tos, banheiro, toda murada, espaço 
descoberto para veículo, acima do 
nível da rua, acabamento de primei-
ra, passagem para os fundos e não 
geminada. Valor: R$ 160.000,00 – Fi-
nanciável – aceita veículo como par-
te do pagamento. Faça-nos uma vi-
sita na Rua Marins Camargo, nº 41, 
esquina com a Guarani – Centro – 
Próximo ao IAP. Telefones para con-
tato e Whats: (46) 99107 – 2121; (46) 
98800 – 4620 ou (46) 3025 – 2121. 
Acesse o site da nossa empresa e 
confira outras oportunidades: www.
rafaimoveis.com  (REF – VEN796)

Beto Corretor de Imóvel Vende: 
chácara com área de lazer em Ita-
pejara D`Oeste na linha palmeiri-
nha, com 16.000 metros na beira 
do Rio Chopin, possui sobrado mis-
to com 200m² e uma casa de ma-
deira de 100m², contém mais de 200 
pés de frutas de várias espécies e 
uma água composta de 25%de mine-
ral. Tratar telefone (46) 9 9101-2506.
-------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Constru-
tora - CRECI J 7640 - Vende Cháca-
ra de 3,5 alqueires na Comunidade 
de Nossa Senhora de Fátima - Mari-
ópolis. Contendo mata nativa, água 
de nascente, borda em sanga, área 
de bosque, madeira de lei e marfim. 
Valor: R$ 350.000,00. Aceita camio-
nete até R$ 90.000,00 como parte de 
pagamento.   Faça-nos uma visita na 
rua Guarani, nº 1.101, Centro - Pró-
ximo do IAP.  Fones: (46) 2604-0888 
ou (46) 99113-0460 whats. Acesse o 
nosso site:  www.alieltonial.com.br
-------------------

Aliel Imóveis Imobiliária e Constru-
tora - CRECI J 7640 - Vende chá-
cara de 30.000m² na Comunidade 
de Passo da Ilha, a 11km do Cen-
tro e apenas 2.800 metros do asfalto. 
Contendo mata nativa, água de nas-
cente, 02 açudes  e lavoura. Valor: R$ 
320.000,00, aceita veículo como par-
te de pagamento. Faça-nos uma visita 
na rua Guarani, nº 1.101, Centro - Pró-
ximo do IAP.  Fones: (46) 2604-0888 
ou (46) 99113-0460 whats. Acesse o 
nosso site:  www.alieltonial.com.br 

Famex imobiliária aluga sala 01, loca-
lizado na Rua Itabira, n° 1402, centro, 
área privativa de 120,00 m², sendo 01 
copa, 02 bwc, mezanino. Valor da lo-
cação R$ 4.200,00 + taxas. Consulte-
-nos no site: https://www.famexempre-
endimentos.com.br. Fone: 3220-8030/ 
Whats 99104-5445. CRECI J5858
-------------------
Famex imobiliária aluga Sala Comer-
cial, localizado na Rua Itabira, n° 1414, 
centro, área privativa de 240 m², sendo 
01 copa, 02 bwc, mezanino. Valor da 
locação R$ 7.850,00 + taxas. Consul-
te-nos no site: https://www.famexem-
preendimentos.com.br. Fone: 3220-
8030/ Whats 99104-5445. CRECI J5858
-------------------
Favero Corretores De Imóveis – Alu-
ga: Sala Comercial na Rua Guarani 
com amplo espaço aproximadamen-
te 300 m². Excelente localização cen-
tral, que proporciona ótima prospec-
ção para comércio, como farmácias, 
lojas em geral etc. Mais informações 
sobre valor (46) 99912 3045 CRECI 
11349 www.faverocorretores.com.br

Vende-se loja em área central, com 
toda estrutura de funcionamento, com 
estoque em roupas, presentes, arti-
gos de artesanatos, bebidas e per-
fumes em geral. Atendendo seus 
clientes a 8 anos. Aceita como for-
ma de pagamento carro ou terreno 
Valor sob consulta. Tratar fone: 046 
30251911 ou 99101-1743(Whatsa-
pp). Creci J-4.201. Valor sob consulta
-------------------
Vende-se ou permuta - se quatro con-
juntos comerciais no Edifício Cara-
muru Center, todo 5º andar, em Pato 
Branco. Em frente à Prefeitura Muni-
cipal de Pato Branco. Interessados 
entrar em contato pelos telefones: 
(46)3025-1902 ou (41)99206-0606.

Vende-se Terreno no centro.  Terre-
no de esquina com 900 m² com a 
mais bela vista da cidade. Aceito ve-
ículos ou imóveis como parte do pa-
gamento. Tratar (46)99112-9660.
---------------------
Oportunidade de Negócios: Ven-
do terreno área central de Pato Bran-
co c/611,52m², por menos de 600 
reais o m², na Rua Iguaçu, com 
14 metros de frente x 43,68 fun-
do. Valor R$ 440.000,00. Aceita car-
ro de até 40.000 - Interessados cha-
mar WhatsApp (46) 9 8404-1525 
---------------------
Vende - se Terreno Rua Arthur Ber-
nardes próximo Escola Mundo En-
cantado e praça  do bairro São 
Luiz  e caminho Shopping  Metra-
gem 637m²  Frente terreno de 15 
metros. Valor R$ 400.000,00 Tra-
tar 984040568. Creci-Pr 1.530-J 
---------------------
Vende-se Terreno no Loteamento In-
dustrial II 484 m² - Próprio para casa 
(fim de rua) Rua Arcide Colla Topogra-
fia Semiplana. Valor R$ 350.000,00. 
Tratar 98404-0568 Creci-Pr 1.530-J
---------------
Vende-se Terreno no Bairro Meni-
no Deus. Área Total 406.87 m², R$ 
140.000,00. Gostou? Entre em conta-
to e Agende uma Visita! Realize Cor-
respondente Caixa e Mariely Catto-

ni corretora de imóveis. Creci 32792. 
(46) 99105-8064 OU (46) 98800-
9572. Avenida Tupy, n° 3204, Baixada 
- Em Frente ao Patão Supermercado
---------------
Vende-se somente terreno com 
429,60m², localizado na Rua Alago-
as Bairro La Salle. Tratar fone: 046 
30251911 ou 99101-1743(Whatsa-
pp). Valor sob consulta. CRECI J-4. 
---------------

Vende-se três lotes no Cado-
rin. Dois terrenos com pomar 
(417,6 m² - R$ 220 mil cada) um 
terreno com casa (111,56 m²- 
R$ 290 mil) Rua Zilma Cado-
rin, n ° 198.  Fone (46) 9 8402-
9674 whats (41) 9 9607-7249

---------------
Terreno a venda na Rua Pedro Soa-
res, bairro Vila Isabel com 612,57m². 
Creci J-4.201. Tratar fone: 046 
30251911 ou 99101-1743(What-
sapp). Valor sob consulta.
---------------
Vende-se terreno com 2.100,00 m² no 
Bairro Industrial, à 40 metros do asfal-
to da estrada Municipal Pioneiro Sadi 
Viganó, saída para à Fazenda da Bar-
ra. Medidas (35,00 x 60,00 metros), 
com bela vista panorâmica da cida-
de de Pato Branco-Pr.  Creci J-05566 
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380 
www.acacioimoveispb.com.br
---------------
Solar Imóveis Vende: Loteamen-
to Jardim Primavera, lotes a par-
tir de 372,00m²no valor de R$ 550,00 
o m². Entrada, restante parcela-
do direto com o proprietário. Pron-
to para construir, confira esse e ou-
tros imóveis no site www.solar.
imb.br ou 3225 8800, Creci J-3779
---------------------  
Solar Imóveis Vende: Loteamen-
to Vó Normélia, bairro Fraron, próxi-
mo a Faculdade Fadep, lotes a par-
tir de 290,00m² no valor a partir de 
R$ 98.000,00, entrada, restante par-
celado em até 48 vezes, confira esse 
e outros imóveis no site www.solar.
imb.br ou 3225 8800, Creci J-3779.
---------------------
Vendo terreno, Bairro Santa Terezi-
nha, Pato Branco-PR, com 1.404m2 
(21,60x65,00) Rua Visconde de Ta-

mandaré, 509. Ótima vista para a ci-
dade. Fone Whats 46 99935-5202

Vendo Caminhonete Hilux ano 2003, 
a diesel, 4x4, cor; preta e turbina-
da. Troco por carro de menor va-
lor. Interessados entrar em conta-
to pelo fone (whats) 46 99984-3044.
---------------------
Vende-se Cobalt LTZ, 1.8, ano 2015, 
cambio automático, cor prata, se-
gundo dono, com ar condiciona-
do, direção hidráulica, vidro elétrico, 
trava, alarme, air bag, ABS, compu-
tador de bordo, retrovisor elétrico, 
som original, jogo de rodas e farol 
de neblina. Valor à vista ou financia-
do: R$ 48.500,00. Recebo carro ou 
moto de menor valor. Informações: 
(46) 99102-1017 (WhatsApp) ou (46) 
3225-4655. www.bolicarveiculos.blo-
gspot.com.br. Atendemos após as 
18h, nos finais de semana e feriados.  
---------------------
Vende-se CRV – LX, 2.0, ano 2013, 
câmbio automático, completa, cor 
preta. Valor à vista ou financiado R$ 
79.500,00. Troca a combinar. Rece-
bo carro ou moto de menor valor. In-
formações: (46) 99102-1017 (What-
sApp), (46) 99103-9214  ou (46) 
3225-4655. www.bolicarveiculos.blo-
gspot.com.br. Atendemos após as 
18h, nos finais de semana e feriados. 
 ---------------------
Vende-se Gran Siena 1.4, Actrative, 
ano 2018, com manual, chave reser-
va, 69.000 km , único dono, ar con-
dicionado, direção hidraúlica, vidro 
elétrico, trava elétrica, alarme, com-
putador de bordo, air bag, ABS, som,    
cor vemelha. Valor à vista ou finan-
ciado R$ 50.000,00,troco por Corolla 
até R$ 85.000,00, volto valor restan-
te à vista. Informações: (46) 99102-
1017 (WhatsApp), (46) 99103-9214  ou 
(46) 3225-4655. www.bolicarveiculos.
blogspot.com.br. Atendemos após as 

18h, nos finais de semana e feriados

Vendo  quadra esportiva tama-
nho 15x30, grama sintética, nova. 
Interessados entrar em contato 
pelo fone whats (46) 9 9984-3044

Vaga para consultor (a) de peças. 
Nossos consultores de peças são 
responsáveis por executar atendi-
mento a clientes internos e externos 
com propósito de realizar venda de 
produtos realizando a manutenção 
dos mesmos através de novos pe-
didos a fabrica ou através de trans-
ferências de outras filiais. Vaga 
para PCD.  Filial de Palmas – PR. 
Se interessou? Envie seu currícu-
lo para:  dalgisa@verdesul.com.br
------------------
Estou disponibilizando serviços de 
diarista, mensalista, auxiliar de co-
zinha, serviços gerais. Com expe-
riência comprovada e referência. 
Tratar: DaLuz ( 46 )  9 9114-6959
------------------
Vaga para Departamento de Ma-
rketing / Publicidade e propa-
ganda. Enviar currículo para: co-
ordenacaogeral@pmed.com.br
------------------
Valdir está à procura de traba-
lho em Pato Branco, tem experiên-
cia em pintura, jardinagem, e servi-
ços gerais. Contato 45 – 99141-8902
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SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO - 

SEJUF 
Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico nº 09/2021 – ID 909527 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
de dedetização, desratização e controle de pragas, das áreas internas e 
externas das Unidades Socioeducativas e Departamentos da Secretaria 
de Estado da Justiça, Família e Trabalho, conforme especificações e 
quantitativos do Termo de Referência da SEJUF/PR. 
Valor Total Máximo: R$ 403.834,29 (quatrocentos e três mil, oitocentos e 
trinta e quatro reais e vinte e nove centavos) 
Abertura da sessão pública: 07/12/2021 às 09:00 horas 
Edital/Anexos:www.licitacoes-e.com.br,www.justica.pr.gov.br,                                                                                                                                                                      
ou www.comprasparana.pr.gov.br – Consulta de Editais/Órgão – SEJUF  
Informações - Setor de Licitações na Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, 5º 
andar – Bloco B - Centro Cívico, telefone: (41) 3210-2473, (41) 3210-2479 e 
(41) 3210-2541 licitacao@sejuf.pr.gov.br 
           Comissão Permanente de Licitação - SEJUF 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

                                                                                                   
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO - 

SEJUF 
Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico nº 07/2021 – ID 909716 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, 
tratamento e destinação final dos resíduos sólidos dos serviços de 
saúde (RSS), para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do 
Paraná da SEJUF/PR. 
Valor Total Máximo: R$ 30.177.60 (trinta mil, cento e setenta e sete reais 
e sessenta centavos) 
Abertura da sessão pública: 07/12/2021 às 15:00 horas 
Edital/Anexos:www.licitacoes-e.com.br,www.justica.pr.gov.br,                                                                                                                                                                      
ou www.comprasparana.pr.gov.br – Consulta de Editais/Órgão – SEJUF  
Informações - Setor de Licitações na Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, 5º 
andar – Bloco B - Centro Cívico, telefone: (41) 3210-2473, (41) 3210-2479 e 
(41) 3210-2541 licitacao@sejuf.pr.gov.br 
           Comissão Permanente de Licitação - SEJUF 
 
 
 
 
 

 

 
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 

Dadas as informações constantes do processo administrativo abaixo discriminado, 
diante do impedimento fiscal da primeira colocada no certame com relação ao ITEM 1, 
reconheço a Dispensa de Licitação com a convocação da remanescente na ordem de 
classificação:  
Processo de Dispensa Nº 004/2021  
Empresa: VOLMIR IUDS DA SILVA & CIA LTDA     
Itens: 1, 2 e 3  
Valor total: R$ 1.000,00 (Um mil reais).  
A contratação se encontra fundamentada no Art. 24, II, da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 
Dotação Orçamentária: 3.3.90.30.00.0000 Material de consumo 
 

Renascença (PR), 24 de Novembro de 2021. 

 

Gilmar Schmidt  
Vice-Presidente em Exercício da Presidência 

               HOSPITAL SÃO LUCAS DE PATO BRANCO LTDA 
                   EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS SÓCIOS 
                    Assembleia Geral Ordinária                                  
                                  
 A Diretoria do HOSPITAL SÃO LUCAS DE PATO BRANCO LTDA., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
79.845.616/0001-13, com sede na Rua Dr. Silvio Vidal, 67, Pato Branco 
- Paraná, FAZ SABER aos sócios proprietários da referida empresa que 
no dia 09 de Dezembro de 2021, às 18h30min horas, em primeira 
convocação e 19h30min horas em segunda convocação, realizar-se-á 
no Auditório da Cooperativa Uniprime do Iguaçu, situada na Avenida 
Brasil, 910 - Pato Branco - Paraná, sua Assembleia Geral Ordinária 
conforme determinação de seu Contrato Social, com a seguinte pauta: A) 
Prestação de contas exercício 2019 e 2020. B) Eleição da Diretoria, 
Conselho Fiscal e Conselho de Administração para exercício 2021 e 
2022. 
 
Pato Branco, 22 de Novembro de 2021. 
 
Dr. Cesar A. Macedo de Souza                     Dr. Adnan Esber 
Diretor Presidente                Diretor Vice Presidente 

 
 
 
 
 
 

 
 

Rua Fernando Ferrari, 955 CEP 85506-380                                   

PATO BRANCO – PARANÁ – 7ª REGIÃO TRADICIONALISTA – NTG-PR 

 
 

Edital de Convocação da Assembleia para Eleição de Patronagem 

O Patrão do CTG Carreteando a Saudade, Sr. Edevaldo André Gabrielli, no uso das 

atribuições que lhe confere o Estatuto Social, conforme seu Artigo 34 convoca os 

senhores associados, em dia com a tesourariam para reunirem-se em Assembleia Geral 

Ordinária a realizar-se no dia 28 (vinte e oito) de novembro de 2021 (dois mil e vinte e 

um), no galpão da sede social, situado à rua Fernando Ferrari, 955 Bairro Bonatto, às 14h 

em primeira convocação, com a presença mínima de 50% (cinquenta por cento) mais 1 

(um) dos membros com direito a voto, ou as 14h30min em segunda e última convocação, 

com a presença mínima de 1/3 (um terço) dos membros com direito a voto, para 

deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

1. Eleição da Patronagem; 

2. Eleição do Conselho de Vaqueanos. 

Os pedidos de registros de chapa concorrentes à Patroagem e as candidaturas ao Conselho 

de Vaqueanos, deverão ser entregues a 1ª Sota Capataz do CTG. Sra. Marines de Oliveira, 

através de oficio em duas vias de igual teor, até a data de 18 (dezoito) de novembro de 

2021,(dois mil e vinte e um) respeitando o Artigo 45, parágrafo 1º do estatuto vigente. 

Deverão constar das chapas inscritas, os seguintes cargos: Patrão, Capataz, 1º Sota 

Capataz, 2º Sota Capataz, 1º Guaiaca e 2º Guaiaca. 

Nada mais havendo, encera-se o presente edital para que surta seus jurídicos e desejados 

efeitos. 

Pato Branco, 04 de outubro de 2021. 
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Extrato da Dispensa nº 48/2021 Contratante Município de 
Vitorino,Cnpj:76.995.463/0001-00 Contratado. BRUNA D SANTI-ME CNPJ – 
24245609000199 -OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação 
de 2 geradores de energias que serão utilizados nos eventos que fazem parte do 
Cronograma do Natal de Vitorino com a abertura no dia 28 de Novembro e para os 
evento do dia 18 de Dezembro de 2021: 234 - valor: R$7100,00. Motivo da 
dispensa A contratação de serviços, objeto deste Processo é dispensável de 
licitação em decorrência do disposto no artigo 24 II,  Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. Data 24/11/2021. Assinaturas: Município de Vitorino 
Marciano Vottri. Fernando Sinhorini - Presidente da Comissão – ASSESSOR 
JURIDICO EDUARDO ERNESTO OBRZUT 
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Extrato da Dispensa nº 46/2021 Contratante Município de 
Vitorino,Cnpj:76.995.463/0001-00 Contratado. LUCAS MARTINS DOS SANTOS 
06631404983 CNPJ – 23430761000189 -OBJETO: Contratação de empresa 
prestadora de serviços de locação de brinquedos infláveis, personagens, máquina 
de algodão doce e pipoqueira para realização de atividades alusivas a semana do 
Natal no município de Vitorino. Dotação Orçamentária: 231 - valor: R$11600,00. 
Motivo da dispensa A contratação de serviços, objeto deste Processo é 
dispensável de licitação em decorrência do disposto no artigo 24 II,  Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Data 24/11/2021. Assinaturas: Município 
de Vitorino Marciano Vottri. Fernando Sinhorini - Presidente da Comissão – 
ASSESSOR JURIDICO EDUARDO ERNESTO OBRZUT 
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Extrato da Dispensa nº 47/2021 Contratante Município de 
Vitorino,Cnpj:76.995.463/0001-00 Contratado. ALTO URUGUAI EVENTOS E 
TRANSPORTES LTDA CNPJ – 14810579000162 -OBJETO: Contratação de 
empresa especializada em contratação de shows artísticos locais para realizarem 
as apresentações nos dias 03, 10 e 17 de dezembro de 2021 que fazem parte e do 
cronograma do Natal de Luzes de Vitorino.: 234 - valor: R$15000,00. Motivo da 
dispensa A contratação de serviços, objeto deste Processo é dispensável de 
licitação em decorrência do disposto no artigo 24 II,  Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. Data 24/11/2021. Assinaturas: Município de Vitorino 
Marciano Vottri. Fernando Sinhorini - Presidente da Comissão – ASSESSOR 
JURIDICO EDUARDO ERNESTO OBRZUT 
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Extrato Contrato 182/2021 - da Dispensa nº 45/2021 Contratante Município de 
Vitorino,Cnpj:76.995.463/0001-00 Contratado. ERNI ISAIAS CHIAPPARINI & CIA 
LTDA CNPJ – 76115955000156 -OBJETO: Contratação de empresa especializada 
em show pirotécnico para a abertura do Natal de Vitorino que acontecerá no dia 28 
de Novembro de 2021. Dotação Orçamentária: 231 - valor: R$7950,00. Data 
24/111/2021.  
 
 
 
 
 
 
 
  
DECRETO Nº 106/2021, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 
Dispõe sobre o desmembramento do Lote Urbano nº 22 da quadra nº 69, do loteamento 
urbano do Município de Sulina. 
____________ 
A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 24 de NOVEMBRO de 2021, conforme Lei 
Autorizativa nº 927 de 07 de junho de 2017. 

 
 
 

 

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ 
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O 

PROCESSO Nº 157/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 091/2021 

Regido pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93 
OBJETO: Contratação de empresa para realizar Serviço de aprofundamento de poço artesiano com 
fornecimento de material, na comunidade de Alto Santa Rosa, conforme solicitação da Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente, de acordo com Termo de Referência e demais especificações em edital. 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (trinta) dias, a contar da emissão do contrato, podendo ser prorrogado de 
acordo com a lei 8.666/93 e demais alterações. 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL. 
ABERTURA: Dia 07 de dezembro de 2021 às 09:00 horas. 
INFORMAÇÕES REFERENTE AO EDITAL: Na Secretaria de Administração – Divisão de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, à Rua Frei Vitor Berscheid, 708– Centro - Saudade do Iguaçu-
Pr., telefone No. (046) 3246-1166 ou pelo site: saudadedoiguacu.pr.gov.br/licitações.br 
 

Saudade do Iguaçu, 24 de novembro de 2021. 
 

DARLEI TRENTO 
Prefeito Municipal 

 

  

 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 7775, de 24 de novembro de 2021. DECRETA: Art. 1º - Ficam designados para 
compor a Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI. A publicação na íntegra dos atos 
acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  -  conforme 
autorizado pela Lei Municipal nº 3063, de 26 de maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 
2021. 

 
 

 
 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR 
CONTRATO n° 96/2021 – Dispensa de Licitação nº 32/2021 – Contratante: Município de Coronel Vivida. 
Contratada: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA – ME, CNPJ/MF sob o n.º 03.339.699/0001-07. Objeto: Contratação 
de empresa especializada para realizar show pirotécnico para abertura de festividades do Natal 2021, com 
fornecimento de fogos de artifício, montagem e execução. Valor total: R$ 12.280,00. Prazo de vigência: 90 dias. 
Coronel Vivida, 24 de novembro de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito. 

 
 

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA 
DECRETO Nº 293/2021 

 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação no 
Orçamento do Município de Clevelândia, Estado do Paraná, para o ano de 
2021 no valor de R$1.000,00 (Um mil reais). 

 
A Prefeita Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e devidamente 
autorizado pela Lei Municipal nº 2.738 de 25 de novembro de 2.020.  
 

D E C R E T A 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional suplementar ao 
Orçamento Geral do Município de Clevelândia, Estado do Paraná, para o ano 2021, destinado ao suporte 
das despesas a ser realizada com recursos oriundos de Anulação Orçamentaria no valor de R$1.000,00 
(Um mil reais), para atender despesas no seguinte órgão e Dotações Orçamentárias: 
03 – Secretaria Municipal de Administração 
03.01 – Administração S.M.A.G. 
288460000.0.004000 – Contribuição Para o Pasep 
3.2.90.21 – 504 – Obrigações Tributarias Contributivas.................................................................. 1.000,00 
Total......................................................................................................................... ......................... 1.000,00 
  
Art. 2º - Para cobertura do referido Crédito Adicional Suplementar previsto no Art. Anterior, serão 
utilizados recursos das rubricas as descritas abaixo: 
Anulação 
08- Secretaria Municipal de Obras e Viação 
08.01- Administração S.M.O.V. 
267820014.2.029000- Manutenção da Unidade de Obras e Viação 
3.3.90.39.00 – 504 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.................................................. 1.000,00 
Total......................................................................................................................... ......................... 1.000,00 
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.   

Gabinete da Prefeita de Clevelândia- Estado do Paraná, 24 de novembro de 2021. 
 
 
 

RAFAELA MARTINS LOSI 
PREFEITA DE CLEVELÂNDIA 
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 Edição nº 8023

RESULTADO DA HABILITAÇÃO E AVISO DE ABERTURA DAS 
PROPOSTAS  

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021. 
Decorrido o prazo recursal de razões e contrarrazões a Comissão Permanente de 
Licitação torna público o resultado da Habilitação do processo de licitação da 
modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 004/2021 cujo objeto é “Contratação de 
empresa para execução de 30.000,00m² (trinta mil metros quadrados) de 
pavimentação poliédrica com pedras irregulares, conforme projeto, memorial 
descrito, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro” de acordo como 
segue: 

EMPRESAS HABILITADAS 

AMG Engenharia Eireli EPP 

Madruga Engenharia e Construção Ltda 
 

EMPRESAS INABILITADAS 

Ari Antunes & Cia Ltda 
O inteiro teor do Resultado do Recurso referente a HABILITAÇÃO, está 
disponível no Departamento de Licitações e no site www.renascenca.pr.gov.br. 
Ato contínuo, convoca os interessados e, especialmente os que participam do 
procedimento licitatório em epígrafe para abertura do envelope nº 02 (proposta de 
preços) que será realizada no dia 26/11/2021 às 09h00 na sala do Departamento 
de Licitações, Rua Getúlio Vargas, nº 901, Centro, telefone: (46) 3550-8314 e/ou 
3550-8336. 

Renascença, 24 de novembro de 2021. 
Luciana Almeri Morcelli 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 

 

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 
AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2021. 
UASG Nº 987693. PROCESSO Nº 806/2021. Tipo de Licitação: MENOR 
PREÇO POR ITEM. Data da realização: 09 de DEZEMBRO de 2021. 
Abertura da Sessão: 09h00 horas. Local: www.gov.br/compras/pt-br. O 
Município de Mariópolis/PR, neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
Municipal Mario Eduardo Lopes Paulek que o presente instrumento 
subscreve e pelo Pregoeiro Oficial da municipalidade Francisco Valdomiro 
Bueno, tornam público que se encontra aberto, certame licitatório na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 59/2021, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM – Processo n.º 806/2021, objetivando a aquisição de data show 
e câmeras para auditório, de acordo com as especificações contidas no 
Anexo I, que faz parte do edital, que será regido pela Lei Federal n.º 
10.520/2002, Decreto Municipal nº 38/2020, Decreto Municipal nº 006/2008, 
Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto nº 
8.538/2015, Lei Municipal Complementar nº 41/2009, Decreto Municipal nº 
36/2010, Decreto Municipal nº 43/2007, aplicando-se, ainda, 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal 
n.º 8.666/1993, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, 
realizará LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE 
MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, AO 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI E Sociedade Cooperativa 
(S.C.). As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por 
este instrumento convocatório e seus anexos, que dele fazem parte 
integrante. Os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos 
de habilitação serão recebidos conforme mencionado no edital, após o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do 
certame no site www.gov.br/compras/pt-br. A sessão de processamento do 
Pregão será realizada eletronicamente no site: www.gov.br/compras/pt-br, 
iniciando-se no dia 09/12/2021 às 09h00 horas e será conduzida pelo 
Pregoeiro Oficial com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos 
do processo em epígrafe. INFORMAÇÃO/EDITAL: O Edital de Pregão 
Eletrônico nº 59/2021 completo encontra-se a disposição dos interessados 
no Departamento de Licitação do Paço Municipal – Rua Seis, nº 1030 - 
Centro – CEP: 85.525-000 – Mariópolis, Estado do Paraná, no horário de 
expediente, de Segunda a Sexta-Feira entre as 08h00 ás 11h30min e das 
13h00 às 17h00, E-mail: francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br, Portal 
Transparência do Município ou pelos sites www.mariopolis.pr.gov.br, na aba 
licitações – Pregão Eletrônico e www.gov.br/compras/pt-br - UASG Nº 
987693. Mariópolis/PR, 24 de novembro de 2021. Mario Eduardo Lopes 
Paulek - Prefeito Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2021 – PMR 

MODALIDADE: Pregão Presencial do tipo menor preço. 
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na 
área de clínica médica geral, para atender as demandas da Secretaria Municipal 
de Saúde. 
CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: das 08:30 às 09:00 
do dia 09 de dezembro de 2021, no Departamento de Compras e Licitações, da 
Prefeitura Municipal de Renascença, à Rua Getúlio Vargas, nº 901. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09:01 do dia 09 de dezembro de 2021, 
junto a sala de reuniões da Administração na Prefeitura Municipal de Renascença 
- PR. 
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na 
Prefeitura Municipal, no endereço Rua Getúlio Vargas, nº 901, Centro, Fone (46) 
3550-8300, Renascença, Estado do Paraná, de 2ª a 6ª feira, nos horários das 07:30 
as 11:30, e das 13:00 as 17:00 horas, onde poderão ser consultados e adquiridos 
gratuitamente. 
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos adicionais, no endereço e 
telefone acima citado. 

Renascença, 24 de novembro de 2021. 
LUCIANA ALMERI MORCELLI 

Pregoeira 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021 - PROCESSO Nº 
245/2021 

O Município de Pato Branco, UASG 450996, através do pregoeiro 
Eduardo José Grezele, designado pela Administração Municipal através 
da Portaria n.º 1218/2021, torna público aos interessados que realizará 
licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, destinado à participação 
exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, objetivando a 
Implantação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 
materiais diversos, ferramentas e equipamentos para climatizadores 
de ar, atendendo as necessidades de todas as Secretarias, Entidades e 
Departamentos da Administração Municipal, conforme condições e demais 
especificações estabelecidas no edital, sendo a licitação do tipo “menor 
preço”, com critério de julgamento “menor preço por item”, em 
conformidade com as disposições contidas na Lei nº 10.520/2002, Decreto 
Municipal nº 5.081, de 02 de janeiro de 2007 que regulamenta o Sistema 
de Registro de Preços, Decreto Municipal nº 8.441, de 08 de janeiro de 
2019, Decreto Municipal nº 8.574 de 01 de novembro de 2019, Decreto 
Municipal nº 8.581 de 19 de novembro de 2019, Lei Complementar nº 
123/2006 e alterações, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 suas 
alterações e demais legislações pertinentes à matéria. O preço máximo 
admitido para cotação global do presente objeto é de R$ 84.917,46 
(oitenta e quatro mil novecentos e dezessete reais e quarenta e seis 
centavos). O recebimento das propostas, documentos de habilitação, 
abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no 
endereço: https://www.gov.br/compras, horário oficial de Brasília - DF,  
conforme segue: A SESSÃO PÚBLICA SE INICIARÁ ÀS 09 (NOVE) 
HORAS DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2021. O inteiro teor do Edital 
e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia digital) junto 
a Divisão de Licitações, na Prefeitura Municipal de Pato Branco, no 
horário de expediente, na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco - 
PR, ou pelos sites: www.patobranco.pr.gov.br - 
https://www.gov.br/compras. Demais informações, fones: (46) 3220-
1566/1565, e-mail: lc@patobranco.pr.gov.br. Pato Branco, 24 de 
novembro de 2021. Eduardo José Grezele - Pregoeiro. 
 

                          MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Extrato de Aditamento 01/2021. Contrato Nº 86/2021, 
Pregão Eletrônico Nº 31/2021, Processo Nº 70/2021. 
PARTES: Município de Pato Branco e Editora Aprende 
Brasil Ltda. OBJETO: A aquisição de Material Didático 
Pedagógico e Sistema de Ensino que disponibilize um 
conjunto específico de soluções: Livro Didático Integrado, 
Assessoria Pedagógica, Formação Continuada dos 
Professores e Plataforma virtual, para atender a 
necessidade da Secretaria de Educação e Cultura. Do 
Acréscimo: Com base no artigo 65, I, “b” c/c §1º da Lei 
Federal n.º 8.666/93, fica acrescido R$ 590.059,12 ao 
contrato, passando o valor do contrato de R$ 2.363.818,88 
para R$ 2.953.878,00. Dotação Orçamentária: 15283-
15284. Pato Branco, 18 de novembro de 2021. Robson 
Cantu – Prefeito - Lucas Raduy Guimarães - Representante 
Legal. 
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS 

Rua Teófilo Augusto Loiola, 264 – Bairro Sambugaro 
CEP 85502-480 

Fone: (46) 3225-5544    
Pato Branco - Paraná 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 023/2021 
 

Súmula: Aprova com o CMDDCA – Conselho Municipal de 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a 
constituição da Comissão de Monitoramento e Avaliação 
do Plano de Reordenamento dos Serviços de 
Acolhimento de Pato Branco/PR. 

 O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Pato Branco no uso de suas atribuições legais que 
lhe confere a Lei Municipal nº 1.384 de 02 de outubro de 1995, por meio de Deliberação em reunião ordinária 
realizada no dia 17 de novembro de 2021, 
 
 RESOLVE: 
Art. 1° Aprovar com o CMDDCA – Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a 
constituição da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano de Reordenamento dos Serviços de 
Acolhimento de Pato Branco/PR. 
Art. 2º A Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano de Reordenamento dos Serviços de Acolhimento de 
Pato Branco/PR, será composta nos seguintes termos: 
Representante da Gestão do SUAS – Sistema Único de Assistência Social; 
Representante da Coordenação das Unidades de Acolhimento (Institucional e Familiar); 
Representante das Equipes Técnicas dos Acolhimentos; 
Representante do Ministério Público do Paraná; 
Representante do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná; 
Representante do Conselho Tutelar; 
Representante do Defensoria Pública; 
Representante do CMDDCA – Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
Representante do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social. 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, e revoga-se todas as disposições em contrário. 

  
Pato Branco, 17 de novembro de 2021. 

 
Ediluesa Maria Wierzynski Brinkmam 

Presidente 
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 

           
 
          
 
 

RESOLUÇÃO 020/2021 
 
Súmula:  Aprova com o CMAS – Conselho 
Municipal de Assistência Social, a constituição 
da Comissão de Monitoramento e Avaliação do 
Plano de Reordenamento dos Serviços de 
Acolhimento de Pato Branco/PR. 
 

 O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDDCA) de Pato 
Branco, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 3.338/2010 e suas alterações, 
por meio de Deliberação em reunião ordinária realizada em 23 de novembro de 2021, 

 RESOLVE: 
Art. 1° Aprovar com o CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social, a constituição da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação do Plano de Reordenamento dos Serviços de Acolhimento de Pato Branco/PR. 
Art. 2º A Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano de Reordenamento dos Serviços de 
Acolhimento de Pato Branco/PR, será composta nos seguintes termos: 
Representante da Gestão do SUAS – Sistema Único de Assistência Social; 
Representante da Coordenação das Unidades de Acolhimento (Institucional e Familiar); 
Representante das Equipes Técnicas dos Acolhimentos; 
Representante do Ministério Público do Paraná; 
Representante do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná; 
Representante do Conselho Tutelar; 
Representante do Defensoria Pública; 
Representante do CMDDCA – Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
Representante do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social. 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, e revoga todas as disposições contrárias. 

Pato Branco, 23 de novembro de 2021. 
 

Helena de Fátima Soares Ribas 
Presidente 

Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 
CIDADE DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
Lei Federal nº. 8.069/90, Lei Municipal nº. 3.338/10 e 

 Artigo 219 da Lei Orgânica Municipal 
CNPJ nº. 80.872.617/0001-36 

 

                          MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Extrato de Aditamento 02/2021. Contrato Nº 211/2019, 
Inexigibilidade Nº 64/2019, Processo Nº 249/2019. 
PARTES: Município de Pato Branco e Governançabrasil 
S/A Tecnologia E Gestão em Serviços OBJETO: A 
concessão de licença de uso de software, contemplando: 
Atualização Mensal, Treinamento, Atendimento e Suporte 
Técnico no sistema: GP-CCQ (PS) - Gestão de Pessoal - 
Contracheque On Line, utilizado pelo Departamento de 
Recursos Humanos, em atendimento a Secretaria de 
Administração e Finanças. Diante da solicitação e 
fundamentação levada a termo pela Secretaria Municipal 
de Administração e Finanças. PRAZO: O prazo de vigência 
até 08 de abril de 2022. REAJUSTE: Com base na 
Cláusula Nona, inciso I e II do Contrato Original, fica 
reajustado o valor contratual, aplicando-se o fator do IGP-M 
em um percentual de 9%. Assim, o valor mensal do 
contrato passará a ser de R$ 510,12 totalizando para o 
período de 06 meses o valor de R$ 3.060,72. Dotação 
Orçamentária: 1833-16347. Pato Branco, 08 de outubro de 
2021. Angela Padoan – Prefeita em Exercício- Silvio Luis 
Strozzi - Diretor . 

 
 
  
  

 

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 
AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2021. 
UASG Nº 987693. PROCESSO Nº 966/2021. Tipo de Licitação: MENOR 
PREÇO POR ITEM. Data da realização: 09 de DEZEMBRO de 2021. 
Abertura da Sessão: 14h00 horas. Local: www.gov.br/compras/pt-br. O 
Município de Mariópolis/PR, neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
Municipal Mario Eduardo Lopes Paulek que o presente instrumento 
subscreve e pelo Pregoeiro Oficial da municipalidade Francisco Valdomiro 
Bueno, tornam público que se encontra aberto, certame licitatório na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 60/2021, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM – Processo n.º 966/2021, objetivando a implantação de 
REGISTRO DE PREÇO para futura eventual contratação de empresa para 
prestação de serviços de oficinas, através de facilitadores, para atuarem no 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV e no Serviço 
de Proteção e Atendimento Integral a Família – PAIF, de acordo com as 
especificações contidas no Anexo I, que faz parte do edital, que será regido 
pela Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Municipal nº 38/2020, Decreto 
Municipal nº 006/2008, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar 
nº 147/2014, Decreto nº 8.538/2015, Lei Municipal Complementar nº 
41/2009, Decreto Municipal nº 36/2010, Decreto Municipal nº 43/2007, 
aplicando-se, ainda, subsidiariamente, no que couberem, as disposições 
contidas na Lei Federal n.º 8.666/1993, e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie, realizará LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA A 
PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE – EPP, AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – 
MEI E Sociedade Cooperativa (S.C.). As propostas deverão obedecer às 
especificações estabelecidas por este instrumento convocatório e seus 
anexos, que dele fazem parte integrante. Os envelopes contendo a 
proposta de preços e os documentos de habilitação serão recebidos 
conforme mencionado no edital, após o credenciamento dos interessados 
que se apresentarem para participar do certame no site 
www.gov.br/compras/pt-br. A sessão de processamento do Pregão será 
realizada eletronicamente no site: www.gov.br/compras/pt-br, iniciando-se 
no dia 09/12/2021 às 14h00 horas e será conduzida pelo Pregoeiro Oficial 
com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em 
epígrafe. INFORMAÇÃO/EDITAL: O Edital de Pregão Eletrônico nº 60/2021 
completo encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de 
Licitação do Paço Municipal – Rua Seis, nº 1030 - Centro – CEP: 85.525-
000 – Mariópolis, Estado do Paraná, no horário de expediente, de Segunda 
a Sexta-Feira entre as 08h00 ás 11h30min e das 13h00 às 17h00, E-mail: 
francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br, Portal Transparência do Município 
ou pelos sites www.mariopolis.pr.gov.br, na aba licitações – Pregão 
Eletrônico e www.gov.br/compras/pt-br - UASG Nº 987693. Mariópolis/PR, 
24 de novembro de 2021. Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2443/2018, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
ITAPEJARA D’OESTE E A EMPRESA CLÍNICA BEVILAQUA LTDA, CNPJ 15.681.491/0001 – 50, 
objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos hospitalares para o 
atendimento no Departamento Municipal de Saúde, de acordo com as condições e especificações mínimas 
exigidas no Edital de Tomada de Preços N° 029/2018, fica aditivado o valor contratual, passando de R$ 
747.460,20 (setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte centavos), para R$ 
1.007.199,00 (um milhão sete mil, cento e noventa e nove reais), sendo o valor mensal de R$ 21.644,90 
(vinte e um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), e fica prorrogado o prazo 
contratual em mais 12 (doze) meses, passando sua vigência de 22 (vinte e dois) de novembro de 2021, para 
22 (vinte e dois) de novembro de 2022, de acordo com o oficio nº 152/2021, do Departamento Municipal de 
Saúde, da justificativa do executivo Municipal e com o Art. 57, II, e 65 da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO 
ÚNICO -  O presente contrato poderá ser rescindido antes do término de prazo deste aditivo, podendo 
ser feito de forma unilateralmente pelo Município, sem multa e sem necessidade de aviso prévio. Tal 
situação poderá ocorrer caso ocorra a homologação do novo concurso público que será executado assim que 
se resolva o problema de aglomeração ocasionado pela Pandemia do COVID 19, sendo que, em caso de 
rescisão antecipada, serão pagos a empresa Contratada os valores proporcionalmente ao período dos serviços 
efetivamente prestados. Itapejara D’Oeste, 17 (dezessete) de novembro de 2021. 

 
 

 
 

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2455/2019, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
ITAPEJARA D’OESTE E A EMPRESA IRACY ZANELLA TRANSPORTES - EIRELI, CNPJ/MF 
sob o nº 02.999.930/0001 - 26, objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
transporte escolar para os alunos da rede pública municipal de ensino, conforme objeto do Edital de Pregão 
Presencial N° 066/2018, Fica alterado o valor contratual do Lote nº 03, passando de R$ 67.240,00 (Sessenta 
e sete mil, duzentos e quarenta reais), para R$ 68.321,20 (sessenta e oito mil, trezentos e vinte e um reais e 
vinte centavos), passando o custo do km rodado de R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos), para R$ 4,40 
(quatro reais e quarenta centavos), conforme requerimento da empresa, notas fiscais, justificativa do 
executivo Municipal e tudo de acordo com o Art. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93. Itapejara D’Oeste, 19 
(dezenove) de novembro de 2021. 
Municipio de Itapejara D’Oeste 
A integra se encontra no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  
LEI Nº 2025/2021 
DATA: 24.11.2021 
SÚMULA: Cria e amplia vagas para cargo efetivo no quadro de pessoal da administração pública municipal, 

altera o anexo I da Lei Municipal nº 1.638/2016 - Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR dos 

Servidores Públicos Municipais de Itapejara D´Oeste dá outras providências. 
 

 
 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Processo de Dispensa de Licitação nº 32/2021 
Despacho do Prefeito  

Processo Licitatório nº 157/2021, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei Federal nº 
8.666/93, contendo parecer jurídico do Sr. Tiago Bernardo Buginski de Almeida, Procurador 
Municipal, declaro dispensável a licitação nos termos do Inciso II, do art. 24 da Lei Federal nº 
8.666/93, do diploma legal invocado, referente à contratação da empresa DARIVA FOGOS E PESCA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 03.339.699/0001-07, especializada para realizar show pirotécnico para 
abertura de festividades do Natal 2021, com fornecimento de fogos de artifício, montagem e 
execução. O valor total é de R$ 12.280,00 (doze mil duzentos e oitenta reais). 
Publique-se. 

Coronel Vivida, 23 de novembro de 2021. 
Anderson Manique Barreto, 

Prefeito Municipal. 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Processo de Dispensa de Licitação nº 31/2021 
Despacho do Prefeito  

Processo Licitatório nº 154/2021, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei Federal nº 
8.666/93, contendo parecer jurídico do Sr. Tiago Bernardo Buginski de Almeida, Procurador 
Municipal, declaro dispensável a licitação nos termos do Inciso II, do art. 24 da Lei Federal nº 
8.666/93, do diploma legal invocado, referente à contratação da empresa WISE COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 09.007.230/0001-57, para o 
fornecimento de HD (Hard Disk) para o Servidor de Dados, atendendo as necessidades da 
Administração Municipal. O valor total é de R$ 12.137,32 (Doze mil cento e trinta e sete reais e trinta 
e dois centavos), prazo de entrega é de 10 (dez) dias. 
Publique-se. 

Coronel Vivida, 19 de novembro de 2021. 
Anderson Manique Barreto, 

Prefeito Municipal. 
 

 

 
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
NATIVA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA CNPJ: 01.911.761/0001-68 TORNA PÚBLICO 
QUE RECEBEU DO IAT, A RENOVAÇÃO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA DEPÓSITO E 
COMÉRCIO DE AGROTÓXICOS INSTALADA NO ENDEREÇO AVENIDA BRASIL, 1492, 
BAIRRO TREVO DA GUARANY, PATO BRANCO-PR. LICENÇA Nº 259075-R2, VALIDADE 
23/11/2025. 
 

Súmula de Requerimento de Licença Prévia 

Eliane Carvalho da Silva, torna público que requereu ao IAP, a Licença Prévia, para Recuperação de 
materiais plásticos, a ser instalada no município de Itapejara D’ Oeste – PR. Não foi determinado estudo 
de impacto ambiental. 

 
 
 

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR. 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade: Pregão. Edital nº 98/2021. Forma: Eletrônico. Data da Licitação: Dia 09 de dezembro de 
2021, às 09:00 (nove) horas. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTU-RA DE 
RELÓGIO PONTO, FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALI-ZADOS 
PARA MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PON-TO. Valor máximo estimado: R$ 96.635,30. Gênero: 
Equipamentos Permanentes e Serviços. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio 
da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 
– Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00 hs, e no endereço eletrônico:  
www.chopinzinho.pr.gov.br  Informações pelo telefone: (46) 3242-8614. 
 

 

 



B3
 Edição nº 8023

DIÁRIO DO SUDOESTE
25 de novembro de 2021 Publicações legais

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2021 

PROTOCOLO 2021/11/288882 

CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – ESTADO DO PARANÁ 
 CNPJ nº 80.874.100/0001-86. 
 
CONTRATADA:  DIECKSON LEONIR TESKE 056206700945 
          CNPJ nº 14.993.678/0001-27 

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada visando 
a locação de brinquedos para o dia 11 de dezembro a ser utilizado no evento NATAL DE LUZ, a ser 
realizado na praça da Produção do Município, conforme descrição na tabela abaixo: 

QTDE DESCRIÇÃO QTDE V. UNIT. 
(R$) 

V. TOTAL 
(R$) 

1 TOBOGÃ 10 METROS HOMEM 
ARANHA 1 R$ 600,00 R$ 600,00 

2 TOBOGÃ  8 METROS 1 R$ 500,00 R$ 500,00 
3 TRIBOGÃ E RAMPAS 9 X9 1 R$ 700,00 R$ 700,00 
4 CORRIDA DE OBSTÁCULOS 1 R$ 700,00 R$ 700,00 
5 TOBOGÃ COM PISCINA DE 

BOLINHAS 1 R$ 350,00 R$ 350,00 
6 PULA-PULA BALÃO PALHAÇO 1 R$ 300,00 R$ 300,00 
7 JOÃO BOBO  5X 5 MTS 1 R$ 400,00 R$ 400,00 
8 CASA DO PICOLINO -CASA 

INFLÁVEL 1 R$ 500,00 R$ 500,00 

9 PULA-PULA-POLVO COM 
OBSTÁCULOS 1 R$ 500,00 R$ 500,00 

10 CAMA- ELÁSTICA 1 R$ 150,00 R$ 150,00 
11 CAMA - ELÁSTICA 1 R$ 150,00 R$ 150,00 
12 PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL 1 R$ 200,00 R$ 200,00 

                                                   VALOR TOTAL R$ 5.050,00 
 
VALOR: R$ 5.050,00 (Cinco mil e cinquenta reais). 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 6 (seis) meses. 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: nº: nº 11.00 – Departamento de Industria Comercio e Turismo; 
11.01 – Divisão de Industria Comercio e Turismo; 2266100142.038 – Atividades Operacionais e 
Apoio a Industria Comercio e Turismo; 3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica; 
Despesa 1313.  

 
JUSTIFICATIVA: Art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

Bom Sucesso do Sul, 24 de novembro de 2021. 
 

Nilson Antonio Feversani 
Prefeito Municipal 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ – CIRUSPAR 
 

CIRUSPAR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021 - PROCESSO Nº 61/2021 
O CIRUSPAR, torna público que no dia 09 de Dezembro de 2021, às 09 horas, estará realizando licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, sendo a licitação do tipo “menor preço” e critério de avaliação “menor preço unitário”. Objeto: Formação de registro de 
preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e materiais médicos para suprir as necessidades do SAMU 192 Sudoeste 
do Paraná. A partir das 09 horas do dia 09/12/2021 estará realizando a sessão de disputa preços através do Portal COMPRASNET 
através do site: http://www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital está presente em www.ciruspar.pr.gov.br – Informações: (46) 
3902-1338 – (46) 3225-2731. E-mail: licitacao@ciruspar.pr.gov.br Pato Branco, 23 de Novembro de 2021. Adriano Luiz Zini – 
Pregoeiro do CIRUSPAR 
 

CIRUSPAR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021 - PROCESSO Nº 62/2021 
O CIRUSPAR, torna público que no dia 16 de Dezembro de 2021, às 09 horas, estará realizando licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, sendo a licitação do tipo “menor preço” e critério de avaliação “menor preço unitário”. Objeto: Formação de registro de 
preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais de informática e licença de sistema operacional para o 
CIRUSPAR/SAMU 192 Sudoeste/PR. A partir das 09 horas do dia 16/12/2021 estará realizando a sessão de disputa preços através 
do Portal COMPRASNET através do site: http://www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital está presente em 
www.ciruspar.pr.gov.br – Informações: (46) 3902-1338 – (46) 3225-2731. E-mail: licitacao@ciruspar.pr.gov.br Pato Branco, 24 de 
Novembro de 2021. Adriano Luiz Zini – Pregoeiro do CIRUSPAR 

 
CIRUSPAR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2021 - PROCESSO Nº 63/2021 

O CIRUSPAR, torna público que no dia 17 de Dezembro de 2021, às 09 horas, estará realizando licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, sendo a licitação do tipo “menor preço” e critério de avaliação “menor preço unitário”. Objeto: Formação de registro de 
preços para futura e eventual aquisição de pneus novos para a manutenção da frota do CIRUSPAR/SAMU 192 Sudoeste/PR. A 
partir das 09 horas do dia 17/12/2021 estará realizando a sessão de disputa preços através do Portal COMPRASNET através do site: 
http://www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital está presente em www.ciruspar.pr.gov.br – Informações: (46) 3902-1338 – 
(46) 3225-2731. E-mail: licitacao@ciruspar.pr.gov.br Pato Branco, 25 de Novembro de 2021. Adriano Luiz Zini – Pregoeiro do 
CIRUSPAR 
 

 
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3062/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: NovaFrota Equipamentos S/A, inscrita no CNPJ /MF sob o 
nº 03.509.150/0001 – 13. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de 
01 (uma) minicarregadeira, nova, com vassoura colhedora, para uso do 
Município de Itapejara D’Oeste - PR, conforme objeto do Edital de 
Pregão Eletrônico Nº 083/2021. 
Valor do Contrato: R$ 350.750,00 (Trezentos e cinquenta mil, 
setecentos e cinquenta reais). 
Vigência: De 24 (vinte e quatro) de Novembro de 2021 até 24 (vinte e 
quatro) de Maio de 2022. 
Data do Contrato: 24 (vinte e quatro) de Novembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3063/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: 3L’S Comércio Atacadista e Varejista de Alimentos Ltda – 
Me, inscrita no CNPJ /MF sob o nº 41.125.059/0001 – 93. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de 
caixas de chocolates e panetones a serem distribuídos nas festividades 
Alusivas ao Aniversário de Emancipação Política Administrativa do 
Município de Itapejara D’Oeste e Festividades Natalinas, conforme 
objeto do Edital de Pregão Eletrônico Nº 086/2021. 
Valor do Contrato: R$ 23.425,00 (Vinte e três mil, quatrocentos e vinte 
e cinco reais). 
Vigência: De 24 (vinte e quatro) de Novembro de 2021 até 24 (vinte e 
quatro) de Fevereiro de 2022. 
Data do Contrato: 24 (vinte e quatro) de Novembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3064/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: Comercial Fransouza Eireli - Me, inscrita no CNPJ /MF 
sob o nº 11.399.644/0001 - 10. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de 
caixas de chocolates e panetones a serem distribuídos nas festividades 
Alusivas ao Aniversário de Emancipação Política Administrativa do 
Município de Itapejara D’Oeste e Festividades Natalinas, conforme 
objeto do Edital de Pregão Eletrônico Nº 086/2021. 
Valor do Contrato: R$ 3.996,00 (Três mil, novecentos e noventa e seis 
reais). 
Vigência: De 24 (vinte e quatro) de Novembro de 2021 até 24 (vinte e 
quatro) de Fevereiro de 2022. 
Data do Contrato: 24 (vinte e quatro) de Novembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3065/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: Dieckson Leonir Teske – Me, inscrita no CNPJ /MF sob o 
nº 14.993.678/0001 – 27. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na  locação de 
brinquedos infláveis destinados a utilização na comemoração Alusivas 
ao Aniversário de Emancipação Política Administrativa do Município 
de Itapejara D’Oeste – PR, conforme objeto do Edital de Pregão 
Eletrônico Nº 087/2021. 
Valor do Contrato: R$ 17.750,00 (Dezessete mil, setecentos e 
cinquenta reais). 
Vigência: De 24 (vinte e quatro) de Novembro de 2021 até 24 (vinte e 
quatro) de Fevereiro de 2022. 
Data do Contrato: 24 (vinte e quatro) de Novembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 015/2021 
O Município de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade de Edital de Tomada de Preços, tipo menor preço 
por lote, no dia 10 (dez) de Dezembro de 2021, às 10h:00min (dez) horas, tendo 
como objeto à seleção de propostas visando a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de Engenharia Elétrica a fim de realizar 
serviços de manutenção e reparos na Iluminação Pública Municipal bem como 
realizar serviços de instalação de iluminação em feiras, eventos e festividades 
organizadas pela Administração Municipal, pelo período de 12 (doze) meses. 
Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Tomada de Preços N° 
015/2021, no horário das 08h:00min às 12h:00min e das 13h:30min às 17h:30min 
horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itapejara D’Oeste – PR e no endereço 
eletrônico www.itapejaradoeste.pr.gov.br. Maiores informações em contato pelo 
Telefone (046) 3526 – 8300. 

Itapejara D’ Oeste-PR, 16 (dezesseis) de Novembro de 2021. 
Vlademir Lucini 

Presidente da Comissão de Licitação 
Decreto Nº 001/2021 

 

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA TOMADA DE PREÇOS nº 07/2021, DE 24 DE NOVEMBRO DE 
2021. 
O Município de Sulina/PR comunica que não compareceram empresas para participar do processo 
licitatório TOMADA DE PREÇOS nº 07/2021. 
AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2021, DE 24 
DE NOVEMBRO DE 2021. 
Torna público a REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Pregão Eletrônico nº 81/2021 e todos os 
demais atos, por razões de interesse público (art. 49, da Lei nº 8.666/93) visando a readequação do 
objeto para melhor atender as necessidades da Administração e garantir maior competitividade. 
HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 75/2021, DE 24 DE NOVEMBRO DE 
2021. 
Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto às 
empresas: FABLO COPATTI CARA – R$ 28.623,00; JHONATAN BAGATOLI EPP – R$ 18.409,80. 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2021, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021. 
Contratada: FABLO COPATTI CARA CNPJ: 07.484.895/0001-26 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2021, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021. 
Contratada: JHONATAN BAGATOLI EPP CNPJ: 22.992.632/0001-11 
____________ 
A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 25 de NOVEMBRO de 2021, conforme Lei Autorizativa 
nº 927 de 07 de junho de 2017. 

 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2021  
 PROCESSO Nº 246/2021 

O Município de Pato Branco, UASG 450996, através da pregoeira 
Naudieri Provensi, designada pela Administração Municipal através da 
Portaria n.º 1218/2021, torna público aos interessados que realizará 
licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, destinado a participação 
exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, objetivando a 
aquisição de 01 (um) Exaustor/Coletor de pó, 01 (uma) Serra Circular 
Esquadrejadeira, 01 (uma) Coladeira de borda e 01 (uma) Plaina 
Desengrossadeira, novas e sem uso anterior, equipamentos que serão 
utilizados pela Marcenaria Municipal, atendendo às necessidades da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, conforme 
condições e demais especificações estabelecidas no edital e seus anexos, 
sendo a licitação do tipo “menor preço”, com critério de julgamento 
“menor preço por item”, em conformidade com as disposições contidas na 
Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 8.574, de 01 de novembro de 
2019, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, Decreto nº 8.441, de 08 
de janeiro de 2019 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 suas alterações 
e demais legislações pertinentes à matéria. O preço máximo admitido para 
cotação global do presente objeto é de R$ 117.684,24 (cento e dezessete 
mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). O 
recebimento das propostas, documentos de habilitação, abertura e disputa 
de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: 
https://www.gov.br/compras, horário oficial de Brasília - DF,  conforme 
segue: A SESSÃO PÚBLICA SE INICIARÁ ÀS 09 (NOVE) HORAS 
DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021. O inteiro teor do Edital e seus 
anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia digital) junto a 
Divisão de Licitações, na Prefeitura Municipal de Pato Branco, no horário 
de expediente, na Rua Caramuru, n.º 271, Centro, em Pato Branco - PR, ou 
pelos sites: www.patobranco.pr.gov.br - https://www.gov.br/compras. 
Demais informações, fones: (46) 3220-1511/1532, e-mail: 
licita2@patobranco.pr.gov.br. Pato Branco, 24 de novembro de 2021. 
Naudieri Provensi – Pregoeira. 
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HOMOLOGAÇÃO  
O Prefeito Municipal, Elídio Zimerman de Moraes, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela Lei n.º 10.520/2002, a vista do Termo de 
Adjudicação exarado pelo Pregoeiro, resolve HOMOLOGAR o 
Pregão Presencial nº 087/2021 - PMM, que tem por objeto: 
seleção de propostas visando a aquisição de uniformes, sendo 
jalecos e coletes para servidores, visando atender a demanda da 
secretaria Municipal de Saúde desta Municipalidade, a empresa 
proponente vencedora: ZARDO UNIFORMES LTDA foi vencedora 
do lote com o valor global de R$ 19.900,00 (dezenove mil e 
novecentos reais). 

Mangueirinha, 24 de Novembro de 2021  
ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES 

                                                              Prefeito Municipal 
 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2021 – PMM 
OBJETO: seleção de propostas visando REGISTRAR EM ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS COMPROMISSO FORMAL DE PREÇOS 
PARA FUTURAS E EVENTUAIS fornecimento de combustível, 
visando atender a demanda da frota de veículos e maquinas das 
diversas Secretarias desta Municipalidade. 
PREÇO MÁXIMO E ESPECIFICAÇÕES: Conforme edital. 
DATA DE ABERTURA: 09 de Dezembro de 2021 às 09h00min, 
na sede administrativa da Prefeitura Municipal, Departamento de 
Licitação, situada a Praça Francisco Assis Reis, 1060. 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O presente edital está à 
disposição no Departamento de Licitação e no site oficial do 
município www.mangueirinha.pr.gov.br.  
Maiores informações pelo fone (046) 3243–1122.  

Mangueirinha 24 de Novembro de 2021. 
Publique-se 
Dorli Netto 
Pregoeiro 

 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 044/2021 – PMM 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.  
CONTRATADO: MARIONI FATIMA ROMBALDI, CNPJ sob nº 
86.962.990/0001-64. 
OBJETO: Pagamento de exame especializado Sequenciamento 
de Exoma - Teste genético de alta complexidade que sequência 
e analisa 180.000 éxons, em quase 22.000 genes. Seu objetivo é 
buscar variantes que podem estar associadas ao quadro 
clínico do paciente, contribuindo para o diagnóstico preciso de 
doenças raras e genéticas, em virtude do mesmo não estar 
disponível na relação de exames disponibilizados pela 
Secretaria Municipal de Saúde e Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
VALOR: R$ 4.962,37 (quatro mil, novecentos e sessenta e dois 
reais e trinta e sete centavos). 
DATA: 24 de Novembro 2021 

Mangueirinha 24 de Novembro de 2021. 
PUBLIQUE-SE 

Setor de Licitações 
 
 

 
 

 

 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – EXTRATO DO EDITAL N.º48/2021 - PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei Orgânica Municipal, através do Art. 47, XXIII e XXV, na forma do Art. 62, inciso II, 
letra “e”. 

CONSIDERANDO: 
I. O fundamento previsto no artigo 37, IX, da Constituição Federal; 

II. A Lei  Municipal nº 2.496, de 19 de agosto de 2005 e Lei Municipal nº 2.672, 
de 31 de agosto de 2006;  

RESOLVE: 
1. TORNAR PÚBLICO  
O presente edital que estabelece instruções especiais, destinadas a realização de 

Processo Seletivo Simplificado, para o cargo de Médico Clínico Geral, para atuarem nas unidades 
de atendimento da Secretaria Municipal da Saúde – SMS, exclusivamente para atender à 
necessidade temporária de excepcional interesse público, em todo o território municipal para os 
empregos públicos abaixo relacionados: 

2. DAS VAGAS OFERTADAS 
2.1. O Processo Seletivo Simplificado destina-se ao provimento das vagas para o 

emprego público temporário no Município de Pato Branco, discriminados na tabela abaixo, 
atendendo as designações de ocupação de vagas a critério da administração municipal, a ordem 
de classificação e as demais determinações legais e do presente edital.  

 
QUADRO DE VAGAS, REQUISITOS MÍNIMOS DE INGRESSO, CARGA HORÁRIA 

SEMANAL E REMUNERAÇÃO 
VAGAS 

* 
EMPREGO 
PÚBLICO 

REQUISITOS 
MÍNIMOS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REMUNERAÇÃO 

   *** SALÁRIO ABONO 
SALARIAL 

** 
01 Médico (a) 

Clínico Geral 
Superior Completo 
– Graduação em 
Medicina e                            
registro no 
Conselho da 
Categoria 

20 8.676,88 222,82 

3. DAS INSCRIÇÕES  
3.1.  Os interessados em concorrer as vagas ofertas neste edital deverão efetuar a sua 

inscrição no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Pato Branco, Rua Caramuru, nº 271, 
Centro, no período de 25/11/2021 a 03/12/2021, das 08h as 12h e das 13:30h as 17:30h  

3.2. A ficha de inscrição (anexo II), deverá ser preenchida com todos os dados e 
anexada juntamente com os demais títulos. 

3.3 Antes de efetuar a sua inscrição, o candidato deverá conhecer o edital de abertura 
de inscrições e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 

3.4 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas 
e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar qualquer espécie 
de desconhecimento. 

3.5 Não haverá cobrança de taxa para participar do Processo Seletivo Simplificado. 
3.6 O candidato deverá fazer uma leitura atenta no edital. 
3.7 Não poderá o candidato argumentar o desconhecimento das normas deste edital. 
Gabinete do Prefeito de Pato Branco, 22 de novembro de 2021. 
ROBSON CANTU - Prefeito 

 

 

 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA 

Nº 
PORTARIA NOME ASSUNTO DATA 

1335 Município de Pato Branco Autoriza a realização de Processo Seletivo 
Simplificado – PSS 22/11/2021 

1336 Alan Iung Exonerar a pedido 23/11/2021 
1337 Zenaide de Conte Exonerar por aposentadoria 23/11/2021 
1338 Roseli de Fatima Ribeiro Complemento Aposentadoria 23/11/2021 
Publicação na íntegra do (s) ato (s) acima, encontra(m)-se disponível (eis) no seguinte endereço 
eletrônico: www.diariomunicipal.com.br/amp – Edição do dia 25 de novembro de 2021, respectivamente, 
conforme Lei Complementar nº 70, de 06 de julho de 2017. 

  

 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO 7777, de 24 de novembro de2021. Convoca a II Conferência Municipal da 
Educação, para análise de Monitoramento do Plano Municipal de Educação e Discussão 
do Documento Referência da CONAE 2022. A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se 
disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  -  conforme autorizado pela Lei 
Municipal nº 3063, de 26 de maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021. 
 
 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR ANÁLISE E
COMPATIBILIZAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE ARRECADAÇÃO ENTRE O SISTEMA
TRIBUTÁRIO, PATRIMÔNIO E CONTÁBIL, CONTROLE DE FROTAS E CONTÁBIL,
ANÁLISE DE INCONSISTÊNCIAS E APONTAMENTO DE SOLUÇÕES DAS MESMAS,
PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE FERRAMENTAS DE
CONTROLE E ANÁLISE ADMINISTRATIVA ATRAVÉS DE DESENVOLVIMENTO E
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTROLE GERENCIAL ADMINISTRATIVO.

177/2021

c) Modalidade: Dispensa de licitação

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,  especialmente
pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

35/2021 - DL

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação: 24/11/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário
G.M TECNOLOGIA LTDA

R$ 26.400,0012,000 2.200,00001 - Prestação de serviço de análise e compatibilização de
lançamentos de arrecadação entre o sistema tributário,
patrimônio e contábil, controle de frotas e contábil, análise
de inconsistências e apontamento de soluções das
mesmas, para prestação de contas, elaboração de
ferramentas de controle e análise administrativa através de
desenvolvimento e manutenção de softwares de controle
gerencial administrativo.

MES

R$ 26.400,00Total fornecedor:
R$ 26.400,00Total geral:

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa Dotação

01.001.10.122.0001.2001.3.3.90.39.0Manuntenção da Atividade Administrativa
01.001.10.122.0001.2001.3.3.90.39.0Manuntenção da Atividade Administrativa

Presidente
PAULO HORN

___________________________________________
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2021 
EDITAL Nº 032/2021 - CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS 
E EXAMES ADMISSIONAIS 
O Presidente do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS, 
Senhor Paulo Horn, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto 
no Edital nº 001/2021, resolve: 
TORNAR PÚBLICO 
Art. 1º Convocação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 
nº. 01/2021, para as Funções Públicas Temporárias a serem ocupadas no CAPS 
AD III, situado no Município de Coronel Vivida/PR, e na sede do CONIMS, situada 
no Município de Pato Branco/PR nos termos da legislação pertinente e das 
normas estabelecidas pelo Edital nº 001/2021. 
A íntegra encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos: 
http://www.conims.com.br/ e http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 

  
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL 

SIMPLIFICADA 

TRANSPORTADORA ZENI LTDA - ME, torna público que recebeu do IAT 
a Licença Ambiental Simplificada para a atividade de transportadora de cargas, 
implantada na Avenida Manoel Ribas 325, município de Itapejara d’ Oeste/Pr. 
Licença 258946 Vencimento 22/11/2027. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

RECICLA SUDOESTE LTDA, torna público que recebeu do IAT a 
Renovação da Licença Ambiental Simplificada para a atividade de 
transportadora de cargas, implantada no Núcleo Independência s/n, município 
de Pato Branco/Pr. Licença 258937-R1 Vencimento 22/11/2027. 
 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

DUQUE TRANSPORTES LTDA, torna público que recebeu do IAT a 
Renovação da Licença Ambiental Simplificada para a atividade de 
transportadora de cargas, implantada na rua 14 de dezembro nº 4422, município 
de Itapejara d’ Oeste/Pr. Licença 258953-R1 Vencimento 22/11/2027. 
 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

2E INDUSTRIA E USINAGEM DE FERRO LTDA, torna público que 
recebeu do IAT a Licença de Instalação para a atividade de indústria 
metalúrgica, a ser implantada na Rodovia 158 km 513, município de Pato 
Branco/Pr. Licença 259014 Vencimento 22/11/2023. 
 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

2E INDUSTRIA E USINAGEM DE FERRO LTDA, torna público que irá 
requerer junto ao IAT a Licença de Operação para a atividade de indústria 
metalúrgica, implantada na Rodovia 158 km 513, município de Pato Branco/Pr.  
 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA DE 
AMPLIAÇÃO 

COMERCIO DE SUCATAS PALMENSE EIRELI, torna público que irá 
requerer junto ao IAT a Licença Prévia de Ampliação para a atividade de 
armazenamento temporário e transbordo de resíduos sólidos, implantada na PR 
280 s/n, município de Palmas/Pr.  
 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 112/2021 

(Vinculado a Inexigibilidade nº 027/2021) 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença  
CONTRATADA: Editora Aprende Brasil Ltda 
OBJETO: Aquisição do Sistema de Ensino Aprende Brasil. 
VALOR: R$ 320.445,00 (trezentos e vinte mil quatrocentos e quarenta e cinco 
reais). 
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 meses 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 24 de novembro de 2021. 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 
   Renascença, 24 de novembro de 2021. 

IDALIR JOÃO ZANELLA 
Prefeito Municipal 

 

  
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ 

  

 

DECRETO N° 7776, 24 de novembro de 2021. Dispõe sobre a designação da Comissão de 
Executiva de Organização da II Conferência Municipal de Educação do Município de 
Coronel Vivida. A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  -  conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3063, de 26 de maio de 2021, 
regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021. 
 
  
 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Fundamentado no art. 24 da Lei de Licitações nº 8666/93, RATIFICO a Dispensa de Licitação Nº 35/2021, para
a  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR ANÁLISE  E  COMPATIBILIZAÇÃO DE
LANÇAMENTOS  DE  ARRECADAÇÃO  ENTRE  O  SISTEMA  TRIBUTÁRIO,  PATRIMÔNIO  E  CONTÁBIL,
CONTROLE  DE  FROTAS  E  CONTÁBIL,  ANÁLISE  DE  INCONSISTÊNCIAS  E  APONTAMENTO  DE
SOLUÇÕES  DAS  MESMAS,  PARA  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS,  ELABORAÇÃO  DE  FERRAMENTAS  DE
CONTROLE  E  ANÁLISE  ADMINISTRATIVA  ATRAVÉS  DE  DESENVOLVIMENTO  E  MANUTENÇÃO  DE
SOFTWARES  DE  CONTROLE  GERENCIAL  ADMINISTRATIVO.
Valor Global: 26.400,00
Dotação: 01.001.10.122.0001.2001.3.3.90.39.00 Fonte: 000
Data: 24/11/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 35/2021

Presidente
PAULO HORN

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2021 - PROCESSO Nº 

247/2021 
O Município de Pato Branco, através da Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público aos interessados, devidamente 
inscritos no seu Cadastro de Fornecedores até três (03) dias anteriores 
à data adiante fixada, ou que atenderem todas as condições para 
cadastramento nos termos do artigo 22 § 2º da Lei 8.666/93, que 
realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, contendo lote 
destinado à participação exclusiva de microempresa e empresa de 
porte e lote de participação de empresa de qualquer porte, visando 
a Contratação de empresa especializada para realizar a execução de 
base em concreto armado, com tela em aço soldada, com área 
totalizando 126,00 m² juntamente com a instalação de Gramado 
Sintético sob a base de concreto e posteriores instalações de parque 
infantil 03 torres, em diversas Escolas e CMEIS do Município (Lote 
01), Remoção e destinação e instalação de um novo de reservatório 
metálico d’água tipo taça com coluna seca e capacidade de 20.000L 
para as Escolas  Municipais Veneza e São Luis (Lote 02), atendendo 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sendo 
a licitação tipo “menor preço”, critério de julgamento “menor preço 
por lote” e regime de execução “empreitada por preço global”, e será 
regida, em todas suas etapas, pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 
e alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, e demais 
legislação pertinente à matéria. O preço máximo admitido para 
cotação global do presente objeto é de R$ 1.628.235,75 (um milhão 
seiscentos e vinte e oito mil duzentos e trinta e cinco reais e setenta 
e cinco centavos). O recebimento dos Envelopes nº 01 (um), contendo 
os Documentos de Habilitação, e dos Envelopes nº 02 (dois), contendo 
a Proposta de Preços, dos interessados dar-se-á até as 14h 
(QUATORZE HORAS), DO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021, 
junto ao Protocolo de Licitações, anexo a Divisão de Licitação do 
Município de Pato Branco, sito a Rua Caramuru, nº 271, Centro, CEP: 
85.501-064 em Pato Branco - PR. A abertura dos Envelopes nº 01 
(um) - Documentos de Habilitação, dar-se-á na sala de abertura de 
licitações, no mesmo endereço citado no item 1.2, às 14h15min do 
mesmo dia. O Edital e seus anexos poderão ser examinados e 
retirados, gratuitamente (em mídia digital), de 2.ª a 6.ª feira, das 08h 
às 12h e das 13h30 às 17h30, na sede Prefeitura Municipal de Pato 
Branco, na Divisão de Licitações, na Rua Caramuru, nº 271, Centro, 
em Pato Branco-PR, ou pelo site: www.patobranco.pr.gov.br. Demais 
informações poderão ser obtidas pelo telefone para (46) 3220-
1541/1565, e-mail: licita1@patobranco.pr.gov.br / 
licitacao2@patobranco.pr.gov.br. Pato Branco, 24 de Novembro de 
2021. Mariane Aparecida Martinello - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação 

  
 

 
 

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 
DECRETO N° 105/2021. DATA: 24/11/2021. SÚMULA: Revoga os 
Decretos nº 14/2021 e 95/2021 e dispõe sobre medidas de enfrentamento 
ao combate da COVID - 19. Mario Eduardo Lopes Paulek, Prefeito Municipal 
de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO os decretos do Governo do Estado do Paraná; 
CONSIDERANDO a necessidade da atuação conjunta da sociedade para o 
enfrentamento da pandemia; DECRETA: Art. 1º – Para evitar transmissão 
comunitária da COVID-19, fica estabelecido como indispensável o uso de 
máscaras: § 1° – em transportes coletivos (ônibus, táxis), bem como o 
acesso ao terminal; § 2º – em estabelecimentos públicos e privados 
considerados como ambientes fechados. Art. 2° – Este Decreto, entra em 
vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas os decretos nº 
14/2021 e 95/2021, bem como as disposições em contrário. Gabinete do 
Prefeito Municipal de Mariópolis em 24 de novembro de 2021. MARIO 
EDUARDO LOPES PAULEK - Prefeito Municipal. 
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